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(বরাত 

ন্. 1,11১) %%৮1).11, 1411 2” লামক বন্ধ ইত 

শাখরত্চন্র রাস কর্তক - - 

০০ চা আনুদি ক) [ ঃ 

তেকভিনম্ষগাত্ডা 2 

: কর, 

£১নং শাখারীটোলা এংল্ো-সংস্কৃত বস্ত্রে শ্রীশরৎ্চন্র রাস কর্তৃক 

মুক্রিত ও প্রকাশিত । 

১৯১৯৭ । 





মন্মব লাল সরকার । 

বশুস, 

হমি এখন গ্রেমময়ের পদ্প্রাস্তে বসিয়। পরমানন্দ 

উপভোগ করিতেছ । ইহ ও পব-জীবশের ব্যধধান হেতু 

আমর! তাহাব কিছুই জান্ধিতে না পারিয়া ক পাইতেছি। 

ধয়াময়ের কপার এই ব্যবধান অন্তভিত হহলে, মানুষের 

আর এ কষ্ট থাকিবে না । 

0তামার পিত।। 





ভূমিক|। 
অভ্র প্রবন্ধ ত।রতবষীর বিওান-সড12 (108 11117 কিমা, 

01210017008 1006 03010157110) 0 01110) ১৯১৫ খুঃ অবের 

প্রাথমিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সাব গুকদান বন্দ্যেপাধ্যার, কে-টি, 
পি-এইচ-ভি, এম-এ) ডি-এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে গন্থকার কর্তৃক 

ইংরাজিতে পঠিত হইয়াছিল । রাক্সবাহাছর ভাক্তার চুণীলাদ 

বসু, আই-এস-ও, এম-বি, এফ-সি-এস, মিষ্টার দি-ভি-ামান্, 
এম-এ ভাক্তার বি-এল গৌধরী, বি-এ. ভডি-এস-সি, এক-আর- 
এস-ই, এফ-এল-এস, মিষ্টার আ|র-ই-উইফ ফিল. এম-অ!ই-ই-ই 

((:1771 12060707051 00100111005 71701 ই 00 1510065 0200901112 

/:1001010 8711) 0:070১077110157 754), মিষ্টাহ এল-ভিমিটিয়াম্ 

প্রমুখ বছ গণ্য মান্ত দেশী-ও ইওরাঁজ শৈজ্ঞানিক পণ্ডিত উক্ত 
সভাম্স উপাস্থৃত ছিলেন। প্রবন্ধ কিরূপ সারবান ও হৃদয়গাভা, 

াহ। এহ সতাতেই বিশেষবপে সমালোচিত হহগাছিন , শ্রীযুক্ত 

সার শুরুধাস বন্দ্যোপাধায় মহাশয় বলিয়াছিশেন-- 
41. 6011021280101:0106101761556107700 197101৮৮118 0৩ 

(0৮৪ 19010076117 97101010116 | 05111015007 ন7001010601 91118, 

11 61৬ 9001)10015 71101) 11781177001 11110528017201)15ত 11015 

11) 7000 0121 স9 17 স০161)00 হর 9170551700৮ 1)75 1001 

25989 1870 00018007076) 080 7091101000201) 10105) ৮৮ 7০8119 

[97০06894 18৩00 81076 69 91001670300. 



ঞ] 

অবশ্থ আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত দর্শন মিলাইয়! প্রাণতত্বের 
প্রকুত বাখ্যা তাতবাপীর পঙ্গেই সম্ভব, অন্য জাতির পক্ষে 
নে । ণংশানবহিতাব বৈজ্ঞানিক তত্ব হিসাধেও ইহ। বেশ 

বুঝিতে পারা থার , কেননা ভাব্তবালীর পুর্ব পুরষগণই প্রাণের 

আধ্যাত্মিক বাাখা। করিতে সক্ষম হইবাছিলেন। ডাক্তার চুণীপাল 

বনু, বায় বাহাদুব মহাশয় বকভৃতা শ্রবণাগ্ডর বপিয়াছিলেন-_- 

11106, 16060106 চহল 10701 0001679510101 71001 11050106:015 1 

11917010781) 2 ২:1600100160010176 07561010051 10118005 01115 

[011 11 1)1)111)১01)1)164115 10106101401 201)601 ৯1000111151 $ম010]67)05 

01)6] ৮৫১ 1010৮6 52801)1)0)1106511)5 1, 

গার প্রবন্ধ এনপ জ্ঞানগর্ভ হইলেও, ঠিনি প্রবন্ধ পাঠ শেষ 

কলিম] টপসংহারে বাশয়াছিপেন - 
(১ ৯111 (19 সি 0310005)5 1)7নিন 13750611112, 1১006 150 

1,616 1 76৯ 6010)610)৮ নি 81১85 নি105 117 50100 17151000021 

10585 11)6 310111-9652111 28010 ৫765167700৭ 07001)11891100811৮ 

1031$51)11160)1 0011070107৮ 1019770017700 10) 075 

18)1161)1811117)11) 7100 170101)048-1)1 5017 900195০1560 

11)10001) 10)1116)005 01 501৯5 ৮০1৮ 6000060105৮ 508 

1081551)1, 16:2117 ৭0১176010071802 (77) 11910010016, 9৪, 10 

01218561601) ব01175000)11)6 00-085 10701) 5০011 আঃ] 19501 

(061 ছা) ৮০০) 1110০১20100 00710856100 5011) 2 2022 থে 

18১৮ 7810 01591006 51170401501) 01 01521509175 ০0108: 

£ 09718 11891) 005 581)915 88)66]18 1681 60 6380. 



গা 

মহামতি সার গুরুপদাসের শিক্ষণীয় ইহাতে আছে কি ন। 

তাহ! বলিতে পারি না, শবে জনুসাধারণের শিখিবার ও 

তাঁবিবার অনেক কথ) এই কেক পায় সনিবিছু সহিখাছে। 

মহামতি বেকনের প্রবন্ধ অন্ন আমতন বটে, কিন্তু প্রত্যেক 

বাক্যের অথবা প্রভ্যেক শব্দে গুরুত্ব এবং গাস্ীর্যয এঠত অধিক: 
যে এক একটি বাক্য শইয়৷ এক একটি গন্থু রচিত হঈতে পাবে । 

অবশ বেকনের গবঙ্ধের সহিত আর এ্রসন্ধ তুনিত হইত পার 

ক না তাঠ। স্রধাগণের বঝিকেডা । ৩শ আমা । মনে হইতেছে 

বে, অধুনাঙন কাল পধাণ্ত ৫বজ্ঞ|ান% বা আধ্যা।ত্মক্ ভাবে 

প্রাণ-শ৩ুত্ব সম্বন্ধে যত এন প্রকাশিত হহচতছ, এ হতপ্রবন্ধ 

গুলিপ্ সৌরভময় এপল শ্ধ্যাস। অথবা ডিদ্পব্েলির কথায় 
99 

চিএ পহ্- 

বালিতে হইপে-- 1118 0176/05862085)01006753৯018118, 

গন্থকাণ প্রাণ-তত্তের খেনধূপ ভাবে ব]াথ্য। কাখণাছেন, গে 

ভাঁতবর সযথন কিবা: তাহ? [নজর শৃর।প 1বশের [কিছুই 

বিবার নাহ । হয়ঠ কেহ কেচ জীহার একপ বাখ]াগ নাসিক! 

কুঞ্চিত করিবেন) এর" অসংষহাচত্ত সমালোচক থা 1খচাগক- 

দিগের নিকট গ্রন্থকার কিপীপেহ বা আজগক্ষ সমর্থন করিবেন । 

হার প্রাণ-তন্বের বাধ্য চিশ্াশীল ব্যভিগণের ভাবিখার 

বিষ! তিনি প্রাণের গুড় বন বেক্ধপ বাঝকা ছেন, তাহাতে 

তিনি খ্বম্ং ভূম। আনন্দ উপল/ন্ধ কাধ] থাকেন । তিনি সরলা- 

স্তঃকরণে তাহার ধাএণা ব্য, করিকাছেন। তাহার এ ধারণা 

কালনিক নহে,_-আধুনিক বিজ্ঞান-সম্ত । তাহা? বাক প্রা 

ও পাশ্চাত্য সমস্ত দাশনিকগণের প্রতিধবনি মাত্র । 



৮] 

অবশ্ত এনমকার প্রাণ-তত্বের যাবতীয় প্রহেলিক। তাহার ব্যাখ্যা 

হার। নিরস্ত করিয়াছেন, ইহ] বলা সম্ভব নহে। গ্রন্থকার স্পষ্টই 
বলিক্াছেন- 116 50805 চ1]11777171810186 57080 17001701 

8110 171৮0 36007 21 11015101000 0056 15100 

প্রাথ-তত্ব (1:119--৮৮1)%0 7510) ইংরাজছিতে পুস্তিক! 

আকারে প্রকাশিত হইয়াছে; তথাপি এরূপ প্রবদ্ধেন কেন 

বঙ্গানবাদ প্রকা।শত হইল, ৩৬ৎসম্বন্ধে আমি এবিজ্ঞান' পত্রিকা 

খছবার আলোচন। করিষাছি, পুনরালোচন। নিষ্প্রষ্েজন। এন্ধপ 

জ্ঞানগর্ড সন্দর্ভের বঙ্গানুবাদ বঙ্গভাষার রত্রপ্বূপ হইবে বলিক়াই 

আমা বিশ্বাস। 

আধুনিক বৈজ্ঞ।নিক মতে প্রাণ-তন্ব বুঝা হতে যাইয়া গ্রস্থকারকে 
বাঁধা হইয়া অনেক গুলি জটিল 'পাধিত্াষক ও অগ্ত শব্দ ব্যবহার 

বপিতে হইমাছে। যাহাতে শকলেহ অনারাসে বুঝিহে পারে ন, 

ওজন আমি দুদ্ধহ শব্দগুপির ফথাসধ্য ব্যাখা | করিম দিয়াছি। 

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই বে: ধর্দ এই অশ্গবাদ পাঠে 

কোনও বঙ্গবাসী প্রাণ-তত্ত্বের গু রহ্ন্ত বুঝিতে পারেন, তাহ? 

ইচলেই আমার অন্বাদ সাথক হইয়াছে মনে করিব। ইতি-_ 

ভা তবষীর বিজানসঙা, টি 
কলিক।তভ। আীশরৎুচক্র রায় । 

শে ভুন, ১৯১৭ 





আডান। পল পল 

1101]0 (50811017 পেষ্ঠ! ৪) 



অত 1 ০... তির 2 এ 

ত্দীম্ব-গ্হেভিলক্ষা £ 
০৯৯৪৫৮০৪৮৮৯ 

(১) 

বিজ্ঞান-জগতে “ক্রম-বিকাশ” বাদ বা “বিবর্তন” বাদ * 

সহ্বন্থে। যতই আলোচন! হইতেছে, ততই বুঝিতে পারা 

যাইতেছে যে, ইহা নিরতিশয় জটিলতা-বিজড়িত। অতএব 
“প্রাণ” সম্বন্ধীয় যাবতীয় তত্ব যে আরও অধিকতর 
জটিলঙা-বিজড়িত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি ? মানবের 
প্রথম জ্ঞানোল্মেষ কাল হুইতে অন্ভাবধি *্প্রাণ” কি 1__ 
এই তন্ব সিদ্ধান্ত করিবার জন্য নানারূপ তর্ক বিতর্ক চলিয়া 

আসিতেছে । কিন্ত প্রাণ-তত্ব যে ঘোর প্রহেলিকার 

আচ্ছন্ন, তাহা বিবুধমণ্ডলী এখনও অপসারিত করিতে সক্ষম 
হন নাই। সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে আরও কিছুকাল জীবন- 
প্রহেলিকা এইরূপ অনপসারিত থাকিবে । কিন্তু বিজ্ঞানের 

 নু9০] 6808, 



জীবন-প্রহোলকা। 

বেক্নপ প্রভৃত উন্নতি সাধিত হইতেছে, তাহাতে এরূপ আশা 
করা বোধ হুয় নিতীস্ত অসঙ্গত নহে যে, আরও মহত্তর 

জ্ঞানালোক ল্ফূরণের সহিত প্রাণ-তত্বের প্রকৃত সিদ্ধান্তে 
আমরা এক দিন না এক দিন উপনীত হইতে পারিব। 

আমাদের জীবন অর্থাৎ “প্রাণ” এই শব্দটিতে যেরূপ 
অর্থ প্রেকটিত হয়, তাহা “প্রাণের অভাব” বা “ন্মৃত্যু” 
এই শব্দের অর্থসঙ্গতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । মৃত্যু 
কিরূপ, তাহ! অমর কবি ওয়ার্ড স্ওয়ার্থ গাহিয়াছেন £-_ 

“নাহি গতি, নাহি শক্তি, নাহি কিছু তার, 
পশে না নয়নে জ্যোতি শ্রবণেতে বাণী ; 
পৃথিবীর গতি সহ ঘুরে অনিবার,__ 
ভূধর, প্রস্তর, যথা মহীরুহ-শ্রেণী ॥৮ % 

প্রথম চিত্রটি অবলোকন করুন এবং মহানুভব 
গেসনার লিখিত গ্রন্থ হইতে যে কয়েকটি পড্ক্তি অনুদিত 

* ০0111901101 1108 51) 1)0.৮১ 110 (0169 7 

9119 1)8161)01 11627 1002 8668 ) 

১0110 10000 17) 158101)25 101011701 00089 

স্ব) 10018) 900 ৪101064) 800 166৪, 

»৮-171766 76278 376.77620 27 87 014 8/9%6) (ভয 070২.0161)), 



জীবন-প্রফেলিকা। ৷ ৩ 

হুইল তাহা পাঠ করুন,_তাহা৷ হুইলে মৃত্যুর অর্থ কতকটা 
পরিষ্ষ,ট হইতে পারে £- 

“আমরা উভয়ে ( আডাম এবং ইভ ) পরিজ্রমণ 

করিতেছিলাম, এমন সময়ে দেখিতে পাইলাম যে, 
শৃন্যমার্গে একটি বিহগম ক্ষীণ পক্ষ সঞ্চালন করিতে 
করিতে আমাদের মস্তকোপরি উড়িয়া বেড়াইতেছে । 

অতঃপর কিয়গুকাল ব্যাকুল ভাবে উড়িয়া পক্ষী গুল্ম- 

নিকুপ্তে নিপতিত হইল । তখন বোধ হুইল যেন তাহার 

শক্তি তিরোহিত হুইয়া গিয়াছে । ইভ তাহাকে অন্বেষণ 

করিবার জন্য অগ্রসর হইল, এবং অগ্রসর হইয়া 

দেখিল যে অন্য একটি পক্ষী তৃণের উপর পড়িয়া 

রহিয়াছে, সেটি নিস্তব্ধ ও নিস্পন্দ এবং আমরা পুর্বে 
যে পাখীটি দেখিয়াছিলাম, সে যেন ইহারই জন্য বিলাপ 
করিতেছিল । আমার সঙ্গিনী এই পাখীটির উপর 

অবনত হইয়া অবহিত চিত্তে তাহাকে পরীক্ষা করিতে 

লাগিল, এবং ঘোর শ্ুষুগ্তিআবিষ্ট ভাবিয়৷ জাগরিত 
করিবার জন্য বৃথ! প্রয়াস পাইতে লাগিল। হায়, ইহা. 

প্রবুজ হইবে না ! ইভ, পাখীটিকে কম্পিত হস্তে পুনরায় 
ভূমিতলে ধীরে ধীরে স্থাপন করিয়৷ আমার দিকে চাহিয়া 



্ জীবন-প্রহেলিকা। 

শঙ্কা-বিজড়িত-কে বলিল-_ইহ! কি প্রবুদ্ধ হুইবে না! 
আর কি কখনও জাগরিত হইবে না! ইভের নয়ন-যুগল 

হইতে অশ্রু উচ্ছ,দিত হইয়৷ দরদর ধারে প্রবাহিত 
হইতে লাগিল । অতঃপর বিগত-প্রাণ বিহঙ্গমকে সম্বোধন 
করিয়৷ বলিল-_আহ৷ ! এ যে পক্ষীটি কাঁতর স্বরে আমার 
ক্ণকুহর বিদ্রীণ করিতেছিল, বোধ হয় সে তোমারই 

সঙ্গী। হায়, আমি !-__হতভাগিনী আমিই যাবতীয় স্যপ্টির 

শোক-5ঃখের একমাত্র কারণ ! আমার পাপের জন্য আজ 

এই নিরীহ, নয়নাভিরাম জীবসমুহ কি ভীষণ দগুভোগ 

করিতেছে ! ইভের নয়ন-যুগল হইতে খরবেগে অশ্রু 

ঝরিতে লাগিল। অতঃপর আমার দিকে ফিরিয়া গদগদ 

কণ্টে বলিল-াক অভভুত-পুর্বব “ঘটনা ! পাখীটি কিরূপ 

আড়ষ্ট ও কিরূপ হিমাজগ হইয়া গিয়াছে ! ইহার কাকলি 

তিরোহিত ! ইহা স্পন্দন-শূন্য ! ইহার সন্থিস্থল-সমুহ আর 

খেলিতেছে না! ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রিয়া প্রত্যাখ্যান 

করিতেছে! আডাম ! বল-_-বল-_ইহাই কি স্বৃত্যু 1” * 

* 6 (40910 2100 1256) ০79 £5011)6 005 সা1)61) 

লা ৪০) 005৮ ১০%৪ ০০৫ 1)6055) % 0110 17 ছা) 

168)16 71028 : 8৪ 19961)675 9679 70081) 8100. 018. 



জীবন-প্রহেলিকা ৷ ৫ 

পুরাকালে স্বত্যুর অস্তিত্ব একেবারেই ছিল না, 
এবং যদি স্থির আদি মানব জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়! 
ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ কার্ধ্য না করিত, তাহা হইলে স্ৃত্ু 
কখনই ধরাতলে আবির্তৃতি হইত না-_ইহাই যিুদিগণের 
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20188] 800 07591 01) ০5৪] 07990019101 চ) ৪10, 
19656 [07966 11871201885 8101008]8 878 09010181710 ! [39 

16878 29000160. 'া।)৪৮ &) ৪৮০06 1 ৪810 8109১ (01011 

60 109. [হও ৪6? 800 2010 16 1৪ 1 16 1088 1061680£ 



৬ জীবন-প্রহেলিকা ৷ 

ধর্মমগ্রম্থের সত্য বাণী । কিন্তু যে দেশের খধিগণ জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের তুঙ্গ শৃঙ্গে বিচরণ করিয়া সুধী ও সভ্য 
জনসমাজের চির-বরেণ্য ও চির-বিস্ময়জনক বেদ, উপনিষ্ 

রচনা করিয়াছিলেন, সেই দেশের সেই সকল গ্রন্থ-পাঠে 
আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রাণ শাশ্বত, ম্বত্যু- নিরন্তিত্ব ; 
এবং সেই দেশ হইতেই যিহুদ্দিগণের নিকট উক্ত সত্য বাণী 

বিশেষরূপ বিকৃত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে । ভারতের 

আধ্য-ঝধিগণ স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিতেন না বে, 

তাহার অবশেষে “শৈলমালা, শিলাখণ্ড, মহীরুহের সহিত 
ধরিত্রীর আহি্ক-গতি কক্ষে অনিবার বিঘূর্ণিত” হইতে 
থাকিবে। তীহার! দিব্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মানব 

যেমন জী বদন পরিত্যাগ করিয়৷ নূতন পরিচ্ছদ পরিধান 

করে, তেমনই পুরাতন দেহ সিিনিযানির রানার 

প্রবেশ করিয়া থাকে £-- 

“বাসাংসি জীর্ণানি বথা বিহায় 
নবানি গুহণাতি নরোৎপরাণি। 

৮0108 101 1)8016101) 2168 0011168 10০ 10175627098 : 76৪ 

27008 760995 01761100009, 90624) 44025 1 25 14855 

£76218 /5৮৮৮৮7176 2068 07 4862 (03581)61). 



জীবন-প্রহেলিকা। থব 

তথা! শরীরাণি বিহায় জীর্গা- 

ন্যন্যানি সংবাতি নবানি দেহ ॥৮ « 

পাশ্চাত্য পগ্ডতগণ “প্রাণ” যেরপভাবে উপলব্ধি 

করিয়াছেন, হিস্দুগণের প্রাণ সম্বন্ধীয় উপলব্ধি ঠিক সেরূপ 
নহে। পরিক্রমণ 1, উত্তেজনা-গ্রহণ-প্রবণতা৷ 1, পুন্তি ও 
বৃদ্ধি €, জন্ম |, এবং সম্তান-জনন খা, ব্যতীত আরও একটি 

চিন্তার বিষয় রহিয়াছে- এই বিষয়টি এক্ষণে পণ্ডিত 
জনসমাজে অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত হইতেছে ; এই বিষয়টি 

_আঁ্সা। উদ্ধৃত শ্লোকটি আত্ম! সম্বন্ধেই সম্যকরূগে 
প্রযোজ্য । 

* জীর্ণ বাস পরিহনি 
লোকে যথ! পরে নব বেশ। 

জরাজীর্ণ ত্যজি” কার 
অন্ত দেহে তেমনই প্রধেশ। 

(শ্রীমদ্ভগবৎগীত1--শ্রীযুক্ত সত্যেজনাথ ঠাকুরের অঙ্ছবাছ ) 

শ 01059176171 

1 10501057111), 

$ 0706৮, 

|| 83110 

থু £১67100001101, 



(২) 

আমর! সম্প্রতি আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মতে 

প্রকৃতই “প্রাণ” কি ?_তশুসম্বন্ধে আলোচন! করিব। 
প্রথমতঃ সামান্য বা উদ্ভিজ্জ-প্রাণ (যদি এরূপ অভিধান 

যুক্তিসঙ্গত হয় ) অর্থাৎ ভোজ্যগত প্রাণ হইতে আরম্ত 

করিয়া প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রাণের তত্ব 
ব্যাখ্যা করিয়া ভবিষ্যতে আধ্যাত্মিক ভাবে প্রাণোৎপত্তির 
আলোচনায় প্রবৃস্ত হইব । 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় চিত্রদ্বয় যুগপৎ অভিনিবেশ সহ- 

কারে পধ্যবেক্ষণ করিলে, এই ছুইটির মধ্যে কি অসীম 
প্রভেদ বর্তমান রহিয়াছে, তাহা আমরা অনায়াসে হুদয়জগম 

করিতে সক্ষম হই । দ্বিতীয় চিত্রটিতে স্যগ্টির চরম উতুকর্ষ 
প্রকাশ পাঁইতেছে। কিন্তু তৃতীয় চিত্রে যে প্রাণ-বিশিষ্ট 

পদ্দার্থ প্রদর্শিত হইতেছে, তাহা কেবল পদ্ার্থ-রাশির একটা 

লমগি মাত্র । আহার, বিহার এবং সম্তান-জনন ব্যাতিরেকে 

ইহার অন্য কোনও কাধ্য নাই। একটি স্তর চরম 

পরিপতি, অন্যটি কেবল মৌলিক জন্ত মাত্র। একটি 



কুম্-পাপণাতি ॥ ৯ এল ও যশ আন্ত হ্ 
এ সস জজ 

সব্ব। ৩ষ্ চিঞএ--স! 





জীব্ন-প্রহেলিকা!। ৯ 

জঞ্ঞান-বুদ্ধির আধার মস্তিক্ষ-সমম্বিত, লাবপ্যোন্তাসিত মানব- 

মুখমগুল ; অন্যটি কুৎসিত, মন্তিক্ষ-বিরহিত, নিকৃষ্ট জীব 
_ নাম য্যামিবা *; অথবা এই ছুইটি অধুনাতন কাল 
পর্যস্ত পণ্ডিতগণ-পরিচিত জন্ুরাশির দুই প্রাস্ত-_মানব 

উদ্ধ প্রান্ত, য্যামিবা অধঃ প্রাস্ত । মানবের গঠন বুকোষ- 

সমন্বিত, য়্যামিব! একটি মাত্র কোধবিশিষ । এই দুইটিতে 
প্রকৃতই অসীম প্রভেদ ! কিন্তু উভয়ের মৌলিক উৎপত্তি- 

তত্ব 1 তুলনা করিলে আমরা প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারি যে, 
উভয়েই শরীরতঃ এক এবং অবিভিন্ন পদার্থ-গঠিত। 

এই চারুদর্শন প্রতিকৃতিটিকে (চিত্র ২য়) বিশেষ সাব- 

ধানতার সহিত বিশ্লিষ্ট করিলে দেখিতে পাওয়া যায় ষে, 
ইহার পেশী-মগুলীর গঠনের মৌলিক উপাদান আণুবীক্ষণিক 
কোষ || তৃতীয় চিত্রে অর্থাৎ ফ্যামিবার গঠনে যেরূপ 

একটি কোষ পরিদৃষ্ট হইতেছে, এই সুন্দর ও সুঠাম মানব- 

শরীরও সেইরূপ কোষ-সম্টি দ্বারা গঠিত £ উভয় ক্ষেত্রেই 
কোষের কাধ্যে বা প্রকৃতিতে কোনওরূপ ব্যতিক্রম 

৯ 48188001928 

শী 01690155189, 

7 0911. 



১৬ জীবন-প্রহেলিক। । 

ব৷ পার্থক্য নাই,_-উভয়ন্রইর অবিকল একরূপ। এই 

কোষগুলি প্রাণ-সামগ্রী * পুর্ণ এবং এ প্রাণ-সামগ্রী 
নিজ্্লিখিত কয়েকটি উপাদান দ্বারা গঠিত £__ 

অক্সিজেন ১১ ২০-৯ হইতে ২৩৫ (শতকর!) 
হাইডোজেন ৮০ ৬৯ 5 ৭৩ ৯ 

নাইটোজেন ১১১৫২ ৮ ১৭5. 
কারবন (অঙ্গার) ১১৮৮৫১৫০৫৪৫ ৯ 

সলফার (গন্ধক! ১১০ ৬৩ ০ হও 2 

অবশ্ঠ প্রাণ-সামগ্রী সম্পরণরূপে মৃত হইবার পর, তাহার 

রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্পাদন 'করিলে উক্ত উপাদানগুলি 

পাওয়। যায় বটে, কিন্তু বাস্তবিক জীবিত, প্রাণ-সাম গ্রীর 

উপাদান কি তাহাই ? ইহা জ্ঞান ও বিচার দ্বারা সম্যক 
অবধান করিয়৷ তথাপি যদ্দি কোনও রাসায়নিক পণ্ডিত 

এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, বস্কতঃই তিনি জীবিত 

প্রাণ-সামগ্রী বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা হইলে অবশ্যই 

বলিতে হইবে যে, মহাকবি সেক্সপীয়র-বিরচিত হামলেট 
নামক নাটকের সমাধি-খননকারী অপেক্ষা ও প্রকৃত ব্যাপারে 

এই রাসায়নিক পণ্ডিতের অস্তর্দ্টি নিতান্ত অল্প ১ _ 
1১১10101881, 



জীবন -প্রহেলিকা ৷ ১১ 

শ্হামলেট-_তুমি কোন্ পুরুষের জন্য এই সমাধি 
খনন করিতেছ ? 

১ম খননকারী-_কোন পুরুষের জন্য নহে, মহাশয় । 

হ্যাম---তবে কোন্ রমণীর জন্য ? 

১ম-_না, কোন রমণীর জন্যও নহে। 

হাম- তবে ইহাতে কাহাকে সমাধি দেওয়া হইবে £ 

১ম- একজন,--তিনি রমণী ছিলেন মহাশয়, ভগবান 

তাহার আত্মাকে শাস্তি দিন ! তিনি এক্ষণে 

বিগত-জীবন ! 

হাম-_-উঃ_ লোকটা কি ঠিকের 1” * 

বাস্তবিকই বৈজ্ভানিক বিষয়ের তত্ব পধ্যালোচনা 
করিবার সুময়, আমাদের সিদ্ধাস্ত-_ এমন কি বাক্যগুলিও 

_ এঁরপক্(ঠকের” হওয়া অর্থাৎ অভ্রান্ত ও সত্যানুমোদিত 

হওয়া একাস্ত আবশ্যক । 

এক্ষণে, মানব-মন্তিষ্ধ পরীক্ষা! কর! যাউক। স্থষ্ট 
পদার্থের মধ্যে-_-অথব৷ ক্রম-বিকাশ দ্বারা ( যদি এই বাক্য 

*1167%161---571)01, 19101) 0750 (1000 016 26102? 

1৩6 €1০0৪৮%- 01 206 27071) 911, 



১২ জীবন-প্রহেলিকা। 

ব্যবহারে কোনও বাধ! না থাকে )-ইহাই বর্তমান কালে 

সর্ববতোভাবে পুর্ণতা-প্রাপ্ত হইয়াছে । উচ্চ-শক্তি-যুক্ত 

অণুবীক্ষণ-যোগে ইহাকে পরীক্ষা করিলে আমর৷ প্রত্যক্ষ 
করি যে, মস্তি্ষও পুর্বব-বণিত আণুবীক্ষণিক কোষ 

সমটি ছারা গঠিত। মস্তিছ্ধের কোষ-সমুহ সর্ববতোভাবে 

পৃর্ব্বোস্ত কোষসমুহের অনুরূপ । মস্তি্ষ হইতে আর্ত 
করিয়া, মানবের স্নায়ু, অন্ত্র, অস্যি, অন্যান্য সংযোজক 

পেশী অথবা যে কোনও শরীরাংশ পরীক্ষিত হউক 
না নেন, আমরা সর্বত্র একই পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়। 

থাকি । ত 

'জন্ব-জগৎ হইতে একটি মাত্র সোপান অবতরণ 
করিলে আমরা উদ্ভিদ জগতে উপনীত হই । এই উত্ভিদ- 
রাজ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বয়ং অপুর্বব-বিস্ময়াবহ । এ রাজ্যে 

11477161750) ৬/015)2)1)১ 10060) 2 
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৫ম চিত্র--মিউকর। 

গর্থ চিত্র--হেটারোমাইট]। 





জীবন-প্রহেলিকা ৷ ১৩ 

শোভনাধার হরি পত্রাবলী, মনোমোহন কুস্তম-সম্তার, 

সুম্াহু ফলরাশি পর্য্যবেক্ষণ করিলে, পূর্ব বর্ণিত জন্থ-জগত 

দর্শনে আমাদের অন্তরে *প্রাণ” সম্বন্ধে ষে ধারণা সপ্তাত 
হইয়াছিল, তাহা! হইতে শ্বতুই বিভিন্নরূপ ধারণ! হইয়। 

পড়ে। কিন্তু যদি পূর্বেরবাক্ত বন্ত্র অর্থাশড অণুবীক্ষণ যন্ত্র 
ছারা এই উদ্ভিদগুলিকেও বিশ্লিষ্ট কর! যায়, তাহা! হইলে 

বাস্তবিকই বিস্ময়াপ্,ত হইয়! উঠিতে হয়, কেননা ইহারাও 
অবিকল একই ভাবে আণুবীক্ষণিক কোষ-দমবায়ে (ওয় 
চির) গঠিত, এবং এই সমস্ত কোষ একই প্রাণ-সামগ্রী 

ধারণ করিয়া রহিয়াছে । উদ্ভিদ কোবস্থ প্রাণ-সামগ্রীর 

রাসায়নিক উপাদানও হয়ত সম্পূর্ণ অবিভিন্ন ! 

এই উত্ভিদ-জগশুকে তল্প তন্ন করিয়! পরীক্ষা করিবার 

পর, আমরা এমন একটি প্রদেশে উপনীত হই ষে, 

তাহা জীব-জগণ্ ও উদ্ভিদ-জগতের মধ্যবস্তী। মিউকর *%* 

বাক্টিরিয়া + লক্ায়মান হেটারোমাইটা 1, ইত্যাদি প্রাণ 

বিশিষ্ট পদার্থ এই প্রদেশের অধিবাসী । প্রাণ-বিভ্ঞানবিত 

1] 5001. 

1 739066718. 

1 13966020169, 



১৪ জীবন-প্রছেলিক! । 

পণগ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে এগুলিকে উদ্ভিদ বলিয়৷ মনে 

করেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, উহার! উিদের 

মৌলিক কার্য্য সম্পাদন করিতে সম্পৃণ অক্ষম, অর্থাৎ 

তাহারা অপ্রাণজ পদাথকে * প্রাণসামগ্রীতে পরিণত 

করিতে পারে না। হেটারোমাইট। ( ৪র্থ চিত্র ) এবং 

মিউকর ( ৫ম চিত্র ) জন্ঘ বলিয়াই নির্ধারিত হইয়াছে ঃ 
কিন্তু যে পথ সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া আসিলে, তাহার! জন্ত 

জগতের প্রাণী বলিয়া গণ্য হইতে পারিত, সেই পথের 

অর্ধেক, বা তাহার কিধি* অধিক অতিক্রম করিয়াছে মাত্র। 

এই প্রদেশে কিয়ন্দূর ভ্রমণ করিলে ভায়াটম+, 

প্রোটোকোকাস 1, ভলভক্সু গ্লোবেটর &, ইত্যাদি প্রাণ- 

বিশিষ্ট পদার্থ আমাদের নয়ন-পথে পতিত হয়। বিশেষ 
সাবধানতার সহিত যদি আমরা ইহাদের ক্রিয়া-কলাপ 
পরীক্ষা না করি, তাহা হইলে সামান্য ভ্রটিতেই আমরা 

ইহাদ্িগকে নিন্ন শ্রেণীর জন্তু বলিয়া মনে করিতে পারি । 

11007558070 8101)5121)98, 

7 1)1960120, 

1 1১960090078, 

$ ৬০1০0$ 0101:9601, 





গর্থ চিত্র--হেটারোমাইট]। 
৫ম চিত্র--মিউকর। 



জীবন-প্রছেলিকা! । ৯৫ 

ডায়াটম্ (৬ষ্ঠ চিত্র) একৈক কোষ মাত্র প্রাণবিশিষ্ট পদার্থ । 
ইহা প্রস্তরময় দুইটি পুট-যুস্ত আবরণীতে আবন্ধ। এইজন্য 
ইহাকে ভায়াটম * বলে। প্রত্যেক ভায়াটমের শরীরে পত্র- 

হরি 1 দেখিতে পাওয়া! যায় । ইহার উপরেই ভায়াটমের 

প্রান নির্ভর করিতেছে । সুধ্যের বিকীরিত শক্তি এই পত্র 

হরি দ্বারা শোষিত হয়; এবং বায়ুমণ্ডলের কারবন দ্বি- 

অক্সিদ 1? ইহা! দ্বারা বিশ্লিষ্ট হইলে, ডায়াটমের শরীরে 
এ কারবন রূপান্তরিত হইয়া নিহিত হয়। জলে যে সমস্ত 
দ্রব্য দ্রবীভূত থাকে, ভায়াটম্ তাহা হইতে কারবন ব্যতীত 
অন্যবিধ খাস গ্রহণ করে । ভায়াটমের খা্ঠ-দ্রব্যের প্রকৃতি 

এবং ইহার শরীরে নিহিত পত্র-হুরিতের অস্তিত্ব হইতে 

ঝুঝিতে পারা যায় যে, ডায়াটম্ জহ্থ নহে, পরম্থ উদ্ভিদ 

পর্য্যায়ভুক্ত । ইহার অত্যল্প মাত্র গতি-শক্তি রহিয়াছে । 

কিন্ত কিরুপে ইহ।র গতিক্রিয়। সাধিত হয়, তাহা অভ্ভাবধি 

পঞ্ডিতগণের অবিদিত। তবে কোন কোন পণ্ডিত 

বলেন যে, ইহার শরীরাভ্যন্তর হইতে প্রাণ-সামগ্জী-পুণ, 

% 1)16 (1)701701) 7100197%6 2 000060100, 

শী 01)191021)51], 

1 0811)011 10100, 



১৬ জীবন-প্রহেলিকা । 

সুত্রব একরূপ যন্ত্র নির্গত হয়; এই সুত্রব হস্ত 
সাহায্যেই ডায়াটম্ চলগুশক্তি লাভ করে। কিন্তু মিষ্টার 
হেড্লি উপহাসচ্ছলে এইরূপ বলিয়! গিয়াছেন যে, 

“বিভ্কানাবু পণ্ডিতগণ কিং লিয়ার, নাটকে বণিত চর্ষ্- 

রোগাক্রান্ত রাজনৈতিকের ন্যায় এরূপ ব্যাপার-সমুহ লক্ষ্য 
করিয়৷ থাকেন, যে তাহাদের আদৌ অস্তিত্বই নাই |” * 

প্রোটোকোকাসের (৭ম চিত্র) কশাবগ একরপ যন্ত্র 

আছে; এবং কৌনও একটি আণুবীক্ষণিক জন্তুর ন্যায় 
প্রোটোকোকাস্ ইহার কশাগুলিকে চালিত করে। যে 

সমস্ত অনঙ্গারিক ড্বা এবং কারবন দ্বিঅকিদ জলে 

দ্রবীভূত থাকে তাহাই ইহার খান্ভ। কিন্তু কোন জন্ত 
এরূপ খাগ্ভ গ্রহণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারে না। 

কারণ জান্তব ক্ষুত্শক্তির শাস্তির জন্য শাণ-সামগ্রী-বিশিষ্ট 
দ্রব্যের প্রয়োজন- _সে দ্রব্য জান্তবই হউক আর উত্তিজ্জই 

হউক | অতএব প্রোটোকোকাস্ উদ্ভিদ । এইরূপে 

৯ 13101051818 90109110098) “1189 80867 [)0116101809% 
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জীবন-প্রহেলিকা । ১৭ 

প্রমাণিত হইতে পারে বে, ভলভক্স (৮ম চিত্র) একটা 

'ণুবীক্ষণিক উত্তিদ- জন্ত নহে। 

এই পরীক্ষাগুলি আমাদিগকে কোন্ তত্ত্বের দিকে 

পরিচালিত করিতেছে ? ইহারা স্ষ্টির একতা বা 

একরূপত্ব এই অপরূপ স্থমহত সত্য তন্ত্রের দিকেই লইয়া 

যাইতেছে ; কেননা আমর! বুঝিতে পারিতেছি যে, উদ্ভিদ 

ও জন্থ উভয়েই প্রাণ-বিশিষ্ট পদার্থ এবং প্রাণ-সামগ্সী- 

পুর্ণ সর্বতোভাবে এক অভিল্ন আণুবীক্ষণিক কোষ হইতে 

উভয়েরই উতপন্তি হইয়াছে । 

মানবার গর্ভাশয়স্থ িম্ব ঙ্গ (৯ম চিত্র) পরীক্ষা 

করিলে বুঝিতে পার! যায় যে, ইহাও একটি মাত্র কোষ দ্বারা 
গঠিত, এবং ইহাও পুর্বেবাক্ত প্রাণ-সামগ্রী পণ । অন্ত 

প্রাণী বা উদ্ভিদ্ধের কোষের গঠন হইতে ইহার গঠান বিশেষ 

কিছুই পার্থক্য নাই | 
উল্লিখিত চিত্রপয্যায় দর্শনে অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম 

হইতেছে যে, মানবের এই লাবণ্যময় কমনীয় অবয়ব মানবীর 

আণুবীক্ষণিক কৌষ-বিশিষ্ট কেবল একটি গর্ভাশয়স্থ ডিন্ব 
হইতে ক্রম-পরিণত হইয়াছে । কি জন্ক, কি উদ্ভিদ 

পপর পপ পপ 



১৮ জীবন-প্রহেলিকা ৷ 

উভয়েরই জন্ম-প্রারস্ত--একটি মাত্র আথুবীক্ষণিক কোষ । 
তামি পূর্বেবই বলিয়াছি যে, কোনও একটি কোষ দেখিয়া 

উহা! কোন্ জাতীয় প্রাণ-বিশিষ্ট পদার্থ অর্থা উদ্ভিদ 
বা জন্তু তাহা স্থির করা সহজ নহে; হেন্রি আর 

নাইপ তাহার “নীহারিকা হইতে মনুষ্য” নামক পুস্তকে 

লিখিয়াছেন- _ 
«এই বিন্দু বিন্দু কৌষগুলি উদ্ভিদ কি জন্থু ভীহা কি 

কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত স্থির করিয়া বলিতে পারেন £ 
হয়ত প্রতি কৌষে উল্ভিদ ও জন্কুর প্রাণবীজ এক অবিভিন্ন 

ভাবে সম্মিলিত হইয়। অবস্থান করিতেছে! এই কৌধগুলি 
যাহাই হউক ন] কেন, তাহার! জল, বায়ু এবং অনঙ্গারিক 

খাছ দ্বারা পুষ্ট হইয়! বারিরাশিতেই বদ্ধিত হয় ।৮ * 
পুর্ণীবয়ব জন্য ও উদ্ভিদের শরীর কোটি কোটি 

কোধ-সমগ্রি ছারা গঠিত বটে, কিন্তু জম্ম-প্রারস্তের সেই 

সি 700 11 00688 8৪1960191১9 [)181)( 01 210111081, | 

স্ব ])91 771) 020 821 2 1১৮10112709 ৮1010100801) 0611 

গা) 006 1106 (0110) 1008 1550 20172179160 17611. 

860] ০০ 61১67 91790 10916 00৩ 0065 22010. 006 89০০৪, 

39805199000 72605 219 800. 00119116009. 

শ্1/601660 10 1167 (হা. 2১১ 00106), 
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জীবন-প্রহেলিকা । ১৯ 

একটি মাত্র কোষই উপযুক্ত সময়ে বহুধ! বিভক্ত হইয়৷ 

উদ্ভিদ এবং জন্তুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠিত করে । কোষ 
বিভক্ত হইয়। সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইবার বহুবিধ প্রণালী 

রহিয়াছে । এক এক রূপ প্রণালী দ্বার এক এক রূপ 

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোষ বিভক্ত হয়। এইরূপ বিভাগের 

যাবতীয় প্রণালীর মধ্যে ক্যারিওকাইনেসিস্ অতীব বিচিত্র 

(১০ম চিত্র )*। যাহা হউক এখন বুন! যাইতেছে যে 

একটি মাত্র কোষই ক্রমশঃ বিভক্ত হইয়! নয়নাভিরাম 
বৃক্ষ লত! ও সুঠাম মানবদেহে পরিণত হয়। 

আমরা এতক্ষণ ধরিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিলাম যে, 
উদ্ভিদ এবং জন্তুর প্রাণের ভিত্তি__এক প্রাণ-সামগ্রী-পুপ 
আণুবীক্ষণিক কোষ । ' কিন্তু একমাত্র উদ্ভিদই অপ্রাণজ 

অর্থাৎ অনঙ্কাবিক পদার্থ শোষণ করিয়া স্বয়ং প্রাণ-সামগ্রী 

উত্পাদন বা গঠন করিতে পারে। পক্ষাম্তরে উদিদে বা 

জন্য পুর্বে বে প্রাণ-সামগ্রী উত্পাদন করিয়! রাখিয়াছিল 

তাহাই গ্রহণ করিয়! অর্থা উত্ভতিজ্জ ব! জান্তব খাদ গ্রহণ 
করিয়া জন্ত জীবিত থাকিতে পারে। 

* 2810 01511598108. 



(৩) 

অতঃপর এই বিস্সয়াবহ এবং সর্বব প্রশ্ের পরতর 

প্রঙ্গ মনোমধ্যে উদিত হয় ষে, কি প্রক'রে অপ্রাণজ ঝ 

অনঙ্গারিক পদার্থ হইতে প্রথম প্রাণ-বিশিষ্ট পদার্থ অর্থাৎ 
প্রথম উদ্ভিদ উদ্ভৃত হইয়াছিল ? এই বিষয়টি সম্যক 
হৃদয়ঙগম করিতে হইলে ছুই একটি রাসায়নিক এবং 
প্রাকৃতিক তন্বমূলক পরীক্ষা! সম্পাদন করা বিশেষ 

আবশ্যক | এই পরীক্ষাগুলি .একান্ত চিত পধ্যবেক্ষণ 

করিয়া বিচার করিলে উহাদের গুঢ মন্মে উপনীত হইতে 

পারিবেন । 

(১) ক্ষটিকের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ওএুগঠন।-_ ক্ষুদ্রাতি- 

দ্র ক্টিক এবং তথুসঙ্গে অন্য বৃহদীয়তন ক্ষটিক,_ যেমন 
ফট্কিরি ক্কটিক ( ১১শ চিত্র ), তুতিয়! ক্ষটিক, ইত্যাদি 
অবলোকন করিলে প্রথমেই তাহাদের মস্থণত। নয়ন পথে 

পতিত হয়। অতঃপর এক একটি ক্ষটিক বা একই 

দ্রব্যের যাবতীয় ক্ষটিক পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওষ! 
যায় যে, ক্ষরটিক গুলির পরস্পরের বাহু এবং কে:ণ সমান । 



১১ [চ৮এ- ক্টকিলি টিক । 

১২শ্ চএ--নাশক নুক্ষ 





জে পর রস শপ হার পপ 

জীবন-প্রহেলিকা । ২১ 

ইহাদের গঠনে কোনরূপ ক্রটি ঝা অসমানত। পরিলক্ষিত 
হয় না। ক্ষটিকের নৈসর্গিক ব্যাপারে আরও গভভীরতর 

ভাবে প্রবেশ করিলে বুবিতে পারা যায় যে, অধুনা কেবল- 

মাত্র নয়ন-সাহায্যে পরিদৃশ্যমান এই ক্ষটিকগুলি এক সময়ে 
আণুবীক্ষণিক অবস্থায় বর্তমান ছিল। কিন্তু জলে দ্রবীভূত 
ও অণুবীক্ষণের অতীত অবস্থায় তাহার! নিদ্দিষট অবয়ব- 

বিহীন দ্রব্য-সম্টি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। অবশেষে, 
বৈজ্ঞানিকগণের অধুনাতনকাল পধ্যন্ত কোন এক অজানিত 
মহতী শক্তির অনুভ্ঞায় তাহারা যেন অতি স্মুশিক্ষিত 

সৈম্যাব সেই মহামহিয়' সর্ববাশ্রয়ভূতের পতাকা-মুলে 
স্ষটিকাকারে স্থসভ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্্টিকের গঠনগুলি যদি বিশেষ মন£দংযোগে 
গবেষণা করা বায়, তাহা হইলে কোন্ উদ্দাম মানব হৃদয় 

নম্রতায় ও বিনয়ে পরিপুণ না হইয়! থাকিতে পারে ?-- 
কারণ জীবের প্রথম প্রাণ-উত্পত্তি মুলে যে গুঢ রহস্য, 

তাহা ইহাতেই সন্নিহিত রহিয়াছে । 

(২) ক্ষটিক গঠনে প্রতিরোধ ।__একটি কাচ- 
স্বালীতে সোডিয়াম য্যাসিটেট * নামক লবণের 

মর পর  স্ . সপ সস 

++ 930081117) 18086219. 



২ জীবন-প্রহেলিকা ৷ 

পূরণানুসিক্ত * জলীয় প্রাবণ রহিয়াছে। এই ভ্রাবটিকে 
যত ইচ্ছা বিলোড়িত করিলেও, ইহার কোন পরিবর্তন 
সংসাধিত হয় না । কিন্তু এ সোডিয়াম ফ্যাসিটেট লবণের 
একটি মাত্র কণ! ইহাতে নিক্ষেপ করিলে, বিক্ষিপ্ত ও 
বিশৃঙ্ঘখল সৈম্যরাশির মধ্যে সহসা আগত সেনীপতির 
নিদেশ-মাতর যেমন সৈম্যগণ স্ুশৃঙ্খলিত ও স্বসজ্ভিত 
হইয়া উঠে, সেইরূপ এই সমস্ত অসংযত দ্রব্যসমগ্ডি 
তৎক্ষণাৎ সুশৃঙ্খল ও ম্মুসভ্জিত হইয়া সহসা সোভিয়াম 
য্যাসিটেটের অসংখ্য ক্ষটিকাকারে পরিণত হয় এবং তৎসঙ্গে 
উত্তাপও উদ্ভূত হয়। 

(৩) রৌপ্য-বৃক্ষ ।__ অতঃপর অন্য একটি আশ্চর্যা- 
জনক নেসগগিক ব্যাপার প্রদর্শিত হইতেছে । এই বোতলে 
একটি সুন্দর বৃক্ষবত দ্রব্য (১২শ চিত্র ) উৎপন্ন হইয়াছে 
এই বোতলে প্রথমে দিলভার নাইটেট 1 লবণের দ্রাবণ 
ছিল, কিন্তু তাহাতে একটি দস্তাফলক নিমজ্জিত করিব মাত্র 
এতকাল পধ্যস্ত ব্যক্ত কোন এক শক্তি যেন বন্ধনমুক্ত 
হইল এবং সিলভার নাইটেট সেই শক্তি-সংঘাতে নিজ 

গ 501)6:8800579190, 

1 91197 50816. 



জীবন-প্রহেজিকা । ২৩ 

মৌলিক উপাদান-ছয়ে তৎক্ষণাৎ বিপ্লিষ্ট হইয়া পড়িল। 
তল্মধো একটি মাত্র উপাদান, রৌপ্যই, এক্ষণে বৃক্ষের 

আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে । 

(৪) তড়িৎ-শক্তি।-_ধাতব তার যে একটি জড় 

পদার্থ মাত্র, তাহা! সকলেই অবগত আছেন । কিন্তু 

ইহার ভিতর দিয়া যদি একটি শক্তি প্রবাহিত হয়, তাহা 
হইলে ইহা চুম্বক, তাপ, আলোক, ইত্যাদি নৈসর্গিক 
ব্যাপার উত্পাদন করিতে সক্ষম হইবে। যে প্রবহমাণ 

শক্তি তারের ভিতর দিয়া পরিচালিত হইলে উক্ত নৈসর্গিক 
ব্যাপার-সমূহ উৎপাদিত হয় তাহার প্রকৃতি কি আমরা 

জানি না। আমরা তাহাকে তড়িৎ বলিয়৷ থাকি । 

(৫) ভাম্বরক্ষম নলিক1 ।__-এই নলগুলির ভিতর 

ধূলীব চুণ কয়েকটি বিভিন্ন ধাতুর সালকাইভ রহিয়াছে, 
এবং ইহাদ্দের সকলেরই ব্ণ প্রায় একরূপ। ইহার্দিগকে 

এক্ষণে সৃয্য রশিতে বা ম্যাগনেসিয়াম তারের আলোকে 

বা অন্য কোনও শুভ্র আলোকে কিয়ৎকাল প্রকাশিত 

রাখিয়া অন্ধকারে আনয়ন করিলে এই নলগুলি 

হইতে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সুদৃশ্য আলোকরশ্ি বিচ্ছু রিত 

হইবে। 
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অতঃপর আমি নিল্দ বণিত কয়েকটি রাসায়নিক 
পরীক্ষা সম্পাদন করিব £-- 

(১) পোটাসিয়াম্+ জল *% £-_ 

দুইটি পরমাণু 1 হাইডোজেন ও একটি পরমাণু অক্সি- 

জেন দ্বারা জলের অণু 1 গঠিত । এই অক্সিজেনের প্রতি 

পোটাসিয়ামের আকর্ষণ অতীব প্রবল । উহ! জলে পতিত 

হইবামাত্র জল হাইডোজেন ও অক্সিজেনে বিষ্লিষ্ট হইয়া 
পড়ে এবং এ পোটাসিয়াম অক্সিজেনের সহিত মিলিত 

হুইয়৷ পৌটাসিয়াম-অক্সিদ নামক যৌগিক উত্পাদন করে । 

উহাদের মিলন-শক্তি এতদূর বেগবতী যে, এ মিলন কালে 
গ্রভৃত উত্তাপ উদ্ভুত হয় এবং সেই উত্তাপের তেজে জলের 

অপর উপাদান হাইডেজেন জ্বলিয়! যায়। 

(২) আশ্টিমনি+ ক্লোরিন $ ১ 

সেইরূপ আশ্টিমনি নামক ধাতুর প্রতি ক্লোরিন 
গ্যাসের এরূপ তীব্র আকর্ষণ যে, এই গ্যাসে আ্টিমনি চু্ণ 

এ [9068891017) 41 8061, 

1 8৯6০020. 

1 11016901116. 

€ 81001100194 01010111৩, 
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নিপতিত হুইব! মাত্র আশ্টিমনি তীব্র তেজে এ গ্যাসের 
সহিত মিলিত হয়, এবং আপ্টিমনি-ক্লোরাইড নামক 
যৌগিক উত্পাদন করে। এ ক্ষেত্রেও মিলনের বেগে 
অগ্নি উৎপাদিত হয়। 

(৩) আইওডিন + ফস্ফরাস্ * £_ 

সেইরূপ আইওডিন এবং ফস্ফরাসের মিলনে 

ফস্ফরাস্ আইওডাইড্ উত্পাদিত হয় এবং ইহাদেরও 

মিলন কালে অগ্নি সন্দীপিত হইয়া উঠে। 

এই রাসায়নিক পরীক্ষাগুলি আপনাদের নিকট 

অভিনব নহে । কিন্তু ইহাদের মধ্যে এক গভীর অর্থ 

নিহিত রহিয়াছে । এই ভৌতিক পদাথগুলির পরস্পরের 
সহিত মিলন বা অমিলনের মুলে যে কেবল রাসায়নিক 

আকর্ণই বর্তমান আছে তাহা নহে, বরং মনে হয়, যেন 

ইহ! প্রাণের আকষণ ও বিপ্রকর্ষণের ফল-স্বরূপ অথাৎ 

তাহাদের অন্তরেও যেন পরস্পরের জন্য প্রেমের আকষণ 

ও বিপ্রকর্ষণ বিভ্ধমান আছে। 

এই সমস্ত পরীক্ষা পধ্যবেক্ষণ করিয়। একটা মহৎ 

10017) -+ 1১1)081)1)0108. 

শ 10162009180, 
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সত্য-সিন্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। ফট্কিরির ক্ষটিক, 
তুঁতিয়ার ক্ষটিক, রৌপ্য বৃক্ষ, ভাস্বরক্ষম কাচ-নলিকা 
ইত্যাদি পুর্বব-বণিত পরীক্ষিত ব্যাপারের মধ্যে এক 

অদ্বিতীয় সত্য তথ্য নিহিত রহিয়াছে । সেই তথ্য 

শক্তির শোষণ এবং শোধিত শক্তির পুনঃ প্রকটন। 

ক্ষুত্রে ক্ষুদ্র ফট্কিরি কণিকায় যে শক্তি পরিধৃত ছিল, 
তাহারই কিয়দংশ ব্যয়িত হইয়! বৃদ্ধ ব্ষটিক গঠিত হইয়াছে ; 

যে যে শক্তি দস্তা-কলকে এবং সিলভার-নাইটেটে অব্যক্ত 

ছিল, তাহাঁদেরই কিয়দংশ ব্যয়িত হইয়৷ দ্রাবণটিকে 

বিশ্লিষট করিয়াছে এবং সিলভ্বার-নাইটেট হইতে মিলন- 
ব্চ্যিত নিল্ভার অর্থাৎ রৌপ্য-কণিকাগুলি অবিকল 

ক্কটিক-ব-ণার ন্যায় সজ্জিত হইয়া বুক্ষাকার ধারণ করিয়াছে ; 

জলে যে শক্তি ছিল, তাহা জল এবং পোটাসিয়ামের 

সম্মিলনে ব্যয়িত হইয়াছে । এই ভৌতিক পদার্থগুলির 

সম্মিলনে শক্তির ব্যয় এ অধিক এবং সম্মিলন এত 

অল্পকাল মধ্যে সংঘটিত হয় যে, তৎুকালে উত্তাপ এবং 

সময়ে সময়ে আলোকও উৎপাদিত হইয়! পড়ে । এই 

সমস্ত সালফাইড লবণগুলি সুধ্যের শক্তি বা আলোকের 
শক্তি শোষণ করিতে লক্ষম। বস্তুতঃ ইহারা যে শক্তি 
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শৌষণক্ষম তাহা তাহাদের গাত্র হইতে আলোকরশ্ির 

বিচ্ছ রণ ছারাই সুচিত হইতেছে । 

আমি এতক্ষণ শক্তির শোষণ ও শোফিত শক্তির 

প্রকটন ব্যাখ্যা করিতেছিলাম। কিন্তু এ শক্তির হুল 

কোথায়? এই শক্তির মূল-ঘটিত প্রশ্মে অন্য একটি 

তন্তের দ্বার উদ্ঘাঁটিত হইতেছে । আমি অতি সংক্ষেপে 

সেই তন্বের বর্ণনা করিব । 

আমাদের পৃথিবী সুষ্যের সম্ভতি। ইন সূর্ধ্য হইতেই 

যাবতীয় শক্তি লাভ করিয়াছে, এমন কি সেই অসাম 

শক্তি-ভাগার সুধ্য হইতে ,পৃথিবী এখনও শক্তি লাভ 

করিতেছে । এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা যেন অবাস্তর 

বলিয়৷ প্রতীয়মান হইতেছে এবং মনে হইতেছে যেন প্রাণ- 

তত্বের আলোচনা করিতে গিয়! আমরা ক্রমশঃ দুরে 

অপসারিত হইয়া! যাইতেছি । কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। 

এক্ষণে প্রকৃতহ আমরা সেই ভূমা আনন্দময় বিশ 

সন্মোহন প্রাণ-বিশিষ্ট পদার্থ-জগতে সবে মাত্র প্রবেশ 

করিতে যাইতেছি। এখানে প্রতি ভ্রব্য-কণা-_পরমাণুই 

হউক বঝ। আয়নই * হউক অথবা লোকের যেরূপ 

এ [0035 
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অভিরুচি, ভ্রব্য-কণাগুলিকে সেইরূপ নামেই অভিহিত 

করুক__-সকলেই সজীব এবং সকলেই সেই সর্বব 
শক্তিমান ভগবানের অবিনশ্র সিংহাসন পরিবেষ্টন 

করিয়া এঁক্য-তানে সঙ্গীতালাপ করিতে করিতে তালে 

তালে নৃত্য করিতেছে। গিয়োডোর ওয়াট্স্ ডান্টন্ 
সত্যই বলিয়াছেন-__“মানব কলায় যে নর্তন-তাল উদ্ভূত 
হইয়াছে, তাহ! অপেক্ষাও প্রকৃতির নর্তন-লীলা গভীরতর । 

মানবের শিল্প-কলা সে তাল অনুকরণ করিতে একেবারেই 

তাক্ষম, কারণ প্ররুতির এই দিব্য নর্তন প্রাণেরই নর্তন 1৮% 

পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, সুধ্য দ্রব্য-সমগ্টি 
অর্থা সুধ্যও দ্রব্কণ! গঠিত । পূর্বে উক্ত হহইয়াচ্চে 

যে দ্রবাকণ! মাত্রেই_-পরমাণুই হ₹উক অথব! আয়নই 
হুউক- সকলেই পৃথক পৃথক সম্ভার প্রীণ-বিশিষ্ট। 
অতএব সুধ্যের প্রাতিকণাতে প্রাণশক্তি স্পন্দিত হইতেছে । 

পৃথিবী ও পার্থিব সমস্ত চেতন এবং আপাতঃ প্রতীয়মান 

* 19661671121) 01987510000) 01 লা 1৭ 0086 15000 

ভ1)101) 4১71 00810 ভি) 08100151018 15011 01 2076) 

[1 0179 750) 01 76079150176 15 00777011119 168011 

৮৮0171601৮6 91018 100181017), 
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অচেতন পদার্থ সুষ্যের সম্ভতি বলিয়া তাহারাও সূর্যের 

প্রাণ-শক্তির অংশ লাভ করিয়াছে । 

পদার্থকণ! প্রাণবিশিষ্ট না! হইলে, রাসায়নিক ও 
পদ্দার্থ-বিজ্ঞান বিষয়ক পরীক্ষা করিবার সময় কিছুতেই 

পদার্থের নিজ নিজ বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইত না। 

আমাদের প্রাণের সহিত পদার্থের প্রাণের বাহাতঃ ও 

বুবিধ-কাধ্যতঃ এঁকা নাই বটে, তথাপি পদার্থ প্রাণশুন্য 

নহে, পদার্থও প্রাণ-বিশিষ্ট। 

কয়েক বৎসর পুর্বব পধ্যস্ত পণ্ডিতগণ প্রাণজ ও 

অপ্রাণজ পদ্দার্থের মধো বিশেষ পার্থক্য বিছ্ধমান বলিয়! 

বিশ্বাস করিতেন। তীহারা মনে করিতেন যে প্রাণ- 

বিশিষ্ট পদার্থের | উদ্ভিদ বা জন্ত) ক্রিয়৷ দ্বারা যে 
দ্রব্য উৎপারদ্দিত হয়, তাহা কিছুতেই অপ্রাণজ পদার্থ 

সমবায়ে উত্পাদিত হইতে পীরে না। এইজন্য প্রাচীন 

পণ্ডিতগণ জড় পদার্থ হইতে প্রাণের একটা সম্পূর্ণ 
পৃথক শক্তি আছে বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু এক্ষণে 

প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে পদাথ প্রাণজ পদার্থের 
ক্রিয়া-শক্তি ব্যতীত কিছুতেই উৎপার্দিত হইতে পারে 
না বলিয়া মানবের ধারণ ছিল, তাহা সম্পরণ অপ্রাণজ 



৩৩ জীবন-প্রহেলিকা 

পদার্থ-সমবায়ে উৎপাদিত না হইবার কোনও হেতু নাই 
এবং এক্ষণে বুবিধ তথা-কথিত প্রাণজ পদার্থ অপ্রাণজ 
উপকরণ সমবায়ে উত্পাদন করিতে পার! গিয়ীছে। 

অতএব অপ্রাণজ ও প্রাণজ এই দুইটি শব্দের কোনও 

সার্থকতা নাই। .এই সমস্ত ব্যাপার ও প্রত্যক্ষ পরীক্ষালন 

ক্রিয়াসমূহ পধ্যবেক্ষণ করিলে স্বতঃই বুঝিতে পারা যায় যে. 
পদার্থও প্রাণ-শক্তি-সম্পন্ন । সে প্রাণের ক্রিয়। মানবের 

মত ব| উদ্ভিদের মত নহে, কিন্বা নিম্ন শ্রেণীর জীবের 

অনুরূপও নহে, তাহা ধারণা করিবার শক্তি মানব 

এখনও লাভ করিতে পারে নাই । 

ত্রয়োদশ চিত্রে বৈজ্ঞানিক মতে প্রাণ-তন্ত্বের ইতিহাস 
অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে । মহাতেজোময় নীহারিকা * 

(১৪শ চিত্র ) হইতে সুর্য্যের উত্তব, সূর্য্য ঝাস্পময় অগ্নিমুগ্তি, 
এবং সুধ্য হইতে পরে পৃথিবী উদ্ভৃত। সর্বব প্রথমে পৃথিবী 
বাম্পময় ছিল; ক্রমশঃ উহার উত্তাপ হাস হইয়৷ জল 

ও স্থল পৃথক হইলে অতি মৌলিক প্রাণ-বিশিষ্ট পদার্থ 
আবির্ভূত হইল। এই আদিম মৌলিক প্রাণ-বিশিষট 
পদ্দার্থ ই ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া অবশেষে বানর 
বং পপ শত 

++ ২91)18. 



১৪শ চিএ-শাহারিকা 
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মুর্তিতে আবির্ভূত হইয়াছে । প্রাণস্স্টির ও স্যষ্ট 
জীবের উন্নতি-সুচক এই অভিব্যক্তির ইতিহাস আধুনিক 

বৈজজ্কানিকগণের মতে সত্য বলিয়৷ প্রতিপন্ন হুইয়াছে। 

কিন্তু বানর কিরূপে মানুষে অভিব্যন্ত হইল, তাহার 

প্রমাণ আজও পধ্যস্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মহামতি 

হেকেল ও অন্যান্য প্রাণ-তন্ববিৎ দার্শনিক পণ্ডিতগণ 

অনুমান করেন যে, মানব এবং বানরের মধ্যস্থলে কোনও 

একরূপ জীব অবশ্মই আবিসভূতি হইয়াছিল। তাহার 
আনুমানিক প্রতিকৃতি পথণ্দশ চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে । 

ইহার অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু 

নৈসর্গিক ব্যাপার পরম্পরা হইতে এরূপ অনুমান ঘুক্তিসিদ্ধ 
যে, অবিকল পঞ্চদশ চিত্রানুযায়ী বানররূপ নর ঝা নররূপ 

বানর, নর-বানরের মধ্য-পথে উদ্ভুত হইয়াছিল । অতঃ 
এই জীব হইতে মানব ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়াছে । 



(৪) 

বিগত শতাব্দীতে “প্রাণের স্বতঃসম্ভব” * বৈজ্ঞানিক- 

গণের নিকট এক অতীব জটিল রহস্যময় ব্যাপারে পরিগণিত 

ছিল। উনবিংশ শতাব্দির শেষাংশে টিণুল, হাক্সলি, 
পাস্তুর, ডারউইন প্রমুখ বিভভানবিও পণ্ডিতবর্গ বিচার 

করিয়। ম্থির করিলেন যে, “প্রাণের স্যতঃসম্তব” এই 

অভিমত নিতীস্তই অমূলক এবং কাল্লনিক। ডাক্তার 

চার্ল টন ব্যাণ্িয়ান ইহার বিচার প্রবৃত্ত হইলেন । প্প্রাণ 

ব্যতীত প্রাণের উৎপত্তি অসম্ভব অর্থাশ প্রাণের স্বতঃসম্তভব 

অসম্ভব” 1+-_-এই অভিমত যে সম্প্ণ্রূপে প্রতিপাদিত 

হইয়া গিয়াছে-_এ কথায় তিনি কিছুতেই আস্থা স্থাপন 
করিতে পারিলেন না । কিন্তু তাহার অভিমতাবলম্িগণের 

সংখ্যার অল্পতা হেতু তিনি এ ক্ষেত্রে পরাজিত হহইয়৷ 
গিয়াছেন_- লোকে এইরূপ স্থির করিয়। লহল। 

সা 91)01181)89815 (3608)6075801000 0৮ 09218178179 06 

1501001৬008, 

1 0)8109 ৬1 1)08) 6 স্ব), 
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না লোনও “411৬৩ এর পদার্থ হইতে প্রাণ 

উদ্ভুত না হয়া, আত শশার্থ হইতেই প্রাণ উদ্ভৃত 

হয; এই অভিমত 1০৭০ বধশিয়ান সত্য বলিয়! বিশ্বাস 

করিতেন । এইরূপ ভ।.ব ৯1৮ উদ্ভবকেই বৈজ্ঞানিক- 

গণ প্রাণের ম্বতঃসন্তদ খত গান করেন। কিন্তু 

নানা কর্তব্য কন্মে [গহ ৮:5এহ ব্যাপ্লিয়ান স্বীয় মতের 

পোঘকতা করিঠে চক ৮ শালি। সেই জন্য তীহার 

প্রতিদ্বন্দিগণ শ্ডির কাদে শষ, তীহার অভিমত ষে 

আদৌ সন্যানুমোদি * * ৬ হাল তিনি নিশ্চয় বুঝিতে 

পারিযাছেন। পরে * ০১ শন্থ সাহায্যে তিনি যেরূপ 
বাপার প্রত্যক্ষ কা সস. "১ সকলের চিত্র স্বহস্তে 

অঙ্কিত করিয়া এব £+£ ।০এখুলি তাহার যুক্তিগর্ভ 

গ্রন্থাধলীতে সন্নিকিত্ত «." আাপনার মতের সমর্থন 

করিয়াছিলেন । লো, এঠ সম 

চু 

পঁ ব্যাপার দেখিয়৷ চিত্র- 

অঙ্কনে কল্পন। ছারা 227 এ *্দূুর পরিচালিত হইতে 

পারে এবং এই কষ্তি কিসর খুলাত ব। কিরূপ, ইতণদি 

শ্রেষ বাক ভাহতত নগদে উপহাসাম্পদ বরিতে 

প্রয়াস পাইয়াছিলেন জাজন ব্যা্ডেয়ান উপধুক্ত নগরের 

জন্য গরতাক্ষা। বটি তনলন | অবশেষে তাহার 



৩৪ জীবন-প্রহেলিকা । 

কর্ম্মকীল হইতে অবসর লইবার পাঁচ বুসর পূর্বেই, 

তিনি লগ্খনের বিশ্ববিগ্ভালয কলেজের হীস্পাতালে 

অধ্যাপনা কাধ্য পরিত্যাগ করিলেন । অতঃপর অণুবাক্ষণ 

যন্ত্র হইতে একবারেই আলোকচিত্র & হণ করার কঠিন 

কৌশল শিক্ষা করিয়া তিনি স্বহস্তে পঞ্চ সহত্স অপেক্ষাও 

অধিকতর আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই 

চিত্রগুলি প্রতাক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৌলিক প্রাণ 
উত্পত্তির সহিত সম্প্ক্ত। তিনি রয়াল সোসাইটির 
একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন । তথাপি এ বিজ্ঞান সভা 

তীহার গুবন্ধ প্রকাশিত করিতে স্বীরুত হইল না। 

দ্রয়াল সোসাইটির কার্যা-নিবনাহক সমিতির জনৈক 

স্চপ্রসিঙ্দ সদম্য ব্যাষ্টিয়ানের প্রবন্ধ প্রকাশিত না 
করার জন্য একমাত্র দায়া। কারণ রনাল সোসাইটির 

পুস্তকাগারে রক্ষিত ডাক্তার ব্যাগ্রিয়ানের আদর্শ- 
শুলি পরীক্ষা করিবীর জন্য উক্ত মহোদয় আপন 

আসন হইতে উত্থিত হইয়া কয়েক পাদও গমন 

করিতে স্বীকুত হন নাই 1৮1 আধুনিক প্রাণ-বিজ্ঞানবিশ 

0০00109250১, 

11008 8 অত) 00আ)) 1000005৮ ৩6 0৩ ০০০. 





১৬শ চিত্র র্যাভিস্সাম-জাত প্রাণবিল্ফু। 



জীবন-প্রহ্থেলিকা। ৩৫ 

পণ্তিতগণ এতদ্বিষয়ের গবেষণ।য় বিশেষ আগ্রহসহকারে 

মনোনিবেশ করিলেন । কেন্ত্রিঞজজ নগরের অধ্যাপক 

বাট্লার বার্ক, লোয়েব ইত্যাদি মহোদয়গণ প্রমাণ করিলেন 

যে, উপযুক্ত আধ|রে র্যাডিয়ামের * ক্রয়! দ্বারা প্রাণ 

বিন্দু উদ্ভুত হর; এঁ প্রাণবিন্দু উদ্ভুত করিতে হইলে 
সময় এবং বিশেষ সাবধানতার সহিত পরীক্ষা! আবশ্যক 

(১৬শ চিত্র )। 

মিষ্টার বাটলার বার্ক বলেন £__ 

*অপ্রাণজ এবং প্রাণজ পদার্থ-জগতের মধ্স্থলে ষে 

ব্যবধান রহিরাছে, তাঁহ। 'ছুরতিক্রম্য বলিয়৷ প্রতীয়মান 

হয় বটে, কিন্তু আমাদের বোধ হইতেছে যে এই সমস্ত 

র্যাডিয়াম-শক্তি-জাত প্রাণবিশিষ্ট পদার্থ দ্বার একটা 

অসংস্কত সেতু গঠিত হইয়া! সেই ছুরতিক্রম্য ব্যবধান 
সংযুক্ত হইতে পারে। অন্ততঃ এই সমস্ত প্রাণবিশিষ্ট 

001116৩ 1881700511)6 107 71519105501 20088]1 9(8৪৩৫ 

[9976 1)187)]5 00 00956 0175৩ 24195 10009150910 

01 61)6 1098] 99016৮ (9 ৪6৪ 1)17 13850161728 817601- 

10)01)8-7 

1901017). 
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পদ্দার্থ হইতে প্রাণোৎপত্তির এবং প্রাণ বিধবংশের একটা 

সৃত্র পাওয়া সমুতবপর বলিয়! মনে হইতেছে 1৮৯ 
এই সমস্ত পদার্থের আবির্ভাবের প্রণালী অর্থা 

তাহাদের জীবনেতিহাসই তাহাদের অসাধারণ বিশেষত্ব 

আশ্চয্যের বিষয় এই যে, র্যাভিয়াম-শক্তি জাত 'এই 

পদার্থগুলি তাহাদের জীবিত বা অদ্ধ জীবিত অবস্থায় 
অত্যন্ত বিভিন্ন বলিয়া প্রতায়মান হয় বটে, কিন্তু তাহাদের 

শেষ অবস্থায় সেগুলি ক্ষটিক ভিন্ন অন্য কিছুই নহে 
তবে কি ইহার্দিগকে বন্ত্ুতঃই প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত প্টিক 
ভিন্ন অন্য কিছু বল! ঝাইতে পারে না? শ্যক লিখিত 

গ্রন্থে প্রাণসামগ্ী “ক্ষটিক” বলিয়। বর্ণিত হইয়াছে। 
এই অভিমত যতদুর প্রামাণিক ঝ| প্রমাণ সঙ্গত বলির! 

গ্রহণ করা যাইতে পারে, র্যাডিয়াম শক্তিজাত এই 
পরপর লস সস | পা পাপ সপ পেশি | অপ | স্পা পপ | পিপি | পপি সপ্ত শা কিস ৩ পি সা শশী 
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জীবন-প্রহেলিকা । ৩৭ 

পদার্থগুলিও প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতষ্ ্ষটিক ভিন্ন অন্য 
কিছু নহে এই অভিমতও তদপেক্ষ! কখনই অধিকতর 
প্রামাণিক বা প্রমাণ সঙ্গত বলিয়া গ্রাহা হইতে পারে 

না। মতএব সাধারণ স্ষটিকের সহিত এই পদার্থশুলির 
কিছুতেই মনগ্যত। প্রতিপাদিত হইতে পারে না। বন 

পরমাণু একত্রীভূত হইয়। একটি অণু উৎপাদিত হয়; এ 
পরমাণু ও অণুর মধ্যে যেরূপ বিভিন্নতা আছে, সেইরূপ 
রাডিয়াম শক্তিজাত এই প্রাণ বিশিষ্ট পদার্থ ও ক্কর্টিক 
এতছুভয়ের মধ্যে পরস্পরের ধন্মে বা প্রকৃতিতে সেইরূপ 
পার্থক্য বিদ্ভমান রহিয়।ছে " 



(৫) 

এক্ষণে যদি আমঝ! প্রাণতন্তের গবেষণায় আরও 

একটু অগ্রাসর হই, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, এ 

জগতে স্থৃতা নাই-_-আদি হইতে শেষ পধ্যস্ত নিরবচ্ছিন্ন 

প্রাণ বিদ্ভমান রহিয়াছে । নিন্ম শ্রেণীর পদার্থের প্রাণ 
আমাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়! যার ; সেই জন্য, আমরা 
বুঝিতে পারি না বলিয়াই অভ্ভ্ানতা-বশতঃ সেগুলিকে 

প্রাণহীন অথবা! অপ্রাণজ পদার্থ বলিয়। থাকি । মানব 

ভগবানের প্রতিষুণ্ডির আদর্শে গঠিত নহে, বরং দেই 
অসীম জ্ঞানরাশির একটি কণিকা মাত্র। একটি অগ্নি- 
স্ফলিঙ্গ যেমন অরণ্য-প্রদেশ ভস্মীভূত করিতে পারে, 
সেইরূপ এই কণাতিকণ জ্ঞান-কণিকা একদিন মানবের 
অজ্ঞানরাশি ভস্মীভূত করিবে এবং জগৎ সমক্ষে 
প্রকাশিত করিবে যে, সেই অনন্ত প্রাণ-প্রজ্রবণ হইতে 

উল্তাসিত ছ্যুতিতে প্রাণ প্রবাহিত হইয়া পুনরায় তাহাতেই 

প্রত্যাবন্তিত হইতেছে । 
অতএব .সৃত্যু কোথায় ?__ প্রচণ্ড অগ্রিদীগ্ত মহা 



জীবন-প্রহোলকা । ৩৪ 

তেজোময় বিশাল নীহারিকা হইতে তুষার শাতল চন্্রমা 

পথ্যন্ত সর্বত্রই প্রাণ নিত্য বিদ্ধমান। ডাক্তার ব্যাগ্িয়ান, 
লোয়েব, বার্ক প্রমুখ মহাপণ্ডিতগন্রে তথাকথিত অপ্রাণজ 

পদার্থের সাহায্যে প্রাণ উত্পাদন-সুচক এই সমস্ত পরাক্ষা 

“সর্বশক্তিমান ভগবানের শক্তিতে মানবের যে বিশ্বাস 

রহিয়াছে, তাহার জম্পূণ বিরুদ্ধ বলিয়া প্রথমে মনে 

হইতে পারে বটে, কিন্তু পক্ষান্তরে থিনি চরাচর বিশ্বকে 

স্জন করিয়াছেন, যিনি সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন, 

গেটে যাহাকে মহান সর্ববাশ্রয়ভূত বলিয়ছেন, সেই 

শাশ্থত সনাতন শক্তির সহিত মানবের দার্শনিক তন্ববোধের 
পরিষ্কার সামপ্রস্ত প্রত্যক্ষ হইতেছে । বদি সুষ্য এবং 

নক্ষত্রাদির অথব৷ মন এবং প্রাণের যাবতীয় নৈসর্গিক 
ঘটন| নিরবচ্ছিন্ন ও নিরবকাশ অতএব অনাদি ও অবিনশ্বর 

এই অভিমত অবিপংবাদিত জত্য বলিয়া পরিগুহীত 

হয় তাহা হইলেও একজন অনাদি স্ষ্টিকর্তী বরঁমান 

আছেন এবং তীহা হইতেই সমস্তই নিঃস্হত হইতেছে-__ 

এরূপ উপলব্ধি হইতে মানুষ কি কখনও নিষ্কৃতি পাইতে 

পারে ?৮% যে মানব স্বীয় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনে সেই 
সপ পাস পা 
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সত্য সনাতন শক্তি স্ন্থে লাশ মাত্রও উপলব্ধি করিতে 
সক্ষম হইয়াছেন, তিনিও ভাংনার ব্যাষ্ঠিয়ান,। লেয়েব, 

বাটলার বার্ক প্রমুখ পণ্দিতগণ্র পৰীক্ষা প্রণালী নিভুল 
জানিয়৷ অর্থও মানঝ গণ কিন শ্বীয় ইচ্ছামত নিজ যন্র- 

শালায় প্রাণ উত্পাদন +£5.7 সঞ্ম হইবে ইহ। জানিয়াও 

কখনও বিন্দুমাত্র কিডনি পে না । কারণ এহরূপে 

প্রাণ উৎপাদিত হই: 2 আনির্পনচনয় শক্তিকে 

ওতংপ্রোত ভাবে সন: বিনাতিত থাকিতে দেখা যায়। 

সেই শক্তিকে সম্পুণ গ.৮ই নাশক, বা অতি হান জ্ঞান 
করিয়া কিরূপে পরি । দ৫শধ155 পারে £ 

তি নি রজ 
শ. স্পপপপস ৯ পে পপ জে শি 
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্রীবন-প্রহেলিক।। ৪১ 

আমি এতক্ষণ প্রাণতন্ব-প্রহেলিকায় আপনাদিগের 

অন্তত প্রসারিত করিবার জন্য অতীব ল্ঈণভাবে প্রয়াস 
পাইলাম! আগি যে কয়েকটি রাসায়নিক বা প্রাকৃতিক 

পরাক্ষা সম্পাদন করিলাম, তাহা হইতে সকলেই 

বুঝিতে পারিতেছেন যে, সর্ব কাধোর, সর্ব ঘটনার, সর্বৰ 

ব্যাপারের গণ ও আযতান্বরূপ এই সত্য-সনাতন ও সর 

দ্রব্য-সঞ্জীবক শক্তি উহাদের পশ্চাতে সর্বদা বিষ্যমান 

রহিয়াছে --যদি এরূপ বিশ্বাস না করি, তাহা হইলে এই 

পরাক্ষাণ্চলি কিছুতেই বৌধগম্য হইতে পারে না। এই 

শক্তি, পদার্পের সহিত বা দিগৃদিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া যে 

পদার্থরাশি বঙুমান রহিয়াছে তাহাদের সহিত, অনাদি, 

নিত্য, অবিনশ্বর, অনন্ত ও অবিঙ্গিষ্ন। ক্রিশ্চিয়ান ধণ্ডর- 

গ্রন্থে লিখিত আছে--“এই শক্তি সর্ববভূতে অবস্থান 

করিতেছে এবং বিচরণ করিছেছে।”* আমরা প্রত্যক্ষ 

করিতেছি যে, “এই ভূতজ্গতের নৈসর্গিক বিধিসমূহ 
বিশ্বব্রক্গা খুব্াাপী ; প্রাণেরও অস্তিত্ব সর্বত্র বিদ্ধমান 

রহিয়াছে | বনজ এবং শক্তির (অর্থাৎ প্রাণের ) অপচয় 

বা উপচয়ের মভ্ভাব-_পরস্পরের সহিত অবিচ্ছিন্নরূপে 

শ 11৮65 21001 12006811811 0)1025, 



৪২ জীবন-প্রহেলিকা ৷ 

সম্বন্ধ; বস্তু অবিনশ্বর, অতএব প্রাণও অবিনশ্বর 

এবং একই ছুল ওব্য লৌহসম স্থুদুঢ় অপরিবর্তনীয় বিধিতে 
প্রাণের নিরবচ্ছিন্ন উৎপত্তি ংসাধিত হইতেছে । আমরা 

নৈসর্গিক বিধিসমূহে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতেছি । 
আমর আরও প্রত্যক্ষ করিতেছি যে,_-প্রত্যেক 

বারিবিন্দুপাতে, ক্ষটিকের বৃদ্ধিতে, কুস্থমের . সোরভে, 

মানুষের মনুষ্যত্বে,_ সর্বত্র ভগবানের ইচ্ছাশক্তি কায্য 

করিতেছে 1৮ * 

এক্ষণে হে মহাত্মন» ( সভাপতির প্রতি) আমার 

আর অন্তাল্প মাত্র বন্তব্য অবশিষ্ট আছে। আমি তাহাই 
নিবেদন করিয়া আসন গ্রহণ করিব। হে মহাভাগ্, 
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জীবন-প্রহেলিকা। ৪৩ 

আপনি আমার স্থায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, নগণ্য, পার্থিব জীবের 

প্রতি আপনার স্বাভাবিক ভালবাসা বা আত্মার আকর্ষণ- 

বশত দয় করিয়া, আমার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে অভিমত 

প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং কোটি কোটি বুসরের ক্রুম- 
বিকাশে সম্যক পরিশুদ্ধ, উচ্চ ও মহান অন্তঃকরণ দ্বারা 

প্রণোদিত ভইরা, পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, আমার বক্তৃতায় 

আপনি কিছু শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন । হে মহানুভব ! 

আপনি অবশ্যই কিছু শিক্ষা লাভ করিয়াছেন যাহা জীবনে 
কখনও বিম্মৃত হইতে পারি-বন না। আপনি শিক্ষালাভ 

করিলেন যে মানুষ কতদুর মহংবে পরিপুণ হইতে পারে ! 

আরও বুঝিলেন যে, 

“দেবদুতগণ যেখানে পদার্পণ করিতে সাহস করে ন! 

নির্বেবাধেরাই সেখানে বেগে ধাবিত হইতে চাহেশ__ 

££ 11১05 1125] 11) 10075 00১9 4৯0017 (92৮ 10 11005 

কবির এই বাণী বণে বণে প্রতিপাদিত হইয়াছে । 

নির্বেবীধের কাধ্য এখন শেষ হইল । হে মহোদয় ! 

আপনার জাবনের এরূপ সময়ে কষ্ট দিয়া আমি ষে ধৃষ্টতা 
প্রকাশ করিয়াছি, তাহা আপনি নিজগুণে ক্ষম। করুন । 



পরিশিষ্ড। 
বক্তত। সম্বন্ধে সভাস্থলে উপস্থিত ব্যক্তিগণের 

সমলোচন। । 

সার গুরুদাস ব্যানার্চিজি, কেটি, এম-এ, ডি-এল, 
পিএইচ-ডি ।-_এই প্রবন্ধের বিচক্ষণ বন্তাকে সভার, পক্ষ হইতে 
ধন্তবাদ প্রদান কর আমার বিশেষ প্রীতিজনক কাধা। 
এই সভা বক্তৃত। শ্রবণে যে বিশেষ লাভবান হইয়াছে 'ভাহাতে 
সন্দেহ নাই। বক্তৃতাটি বিশেষ পারদর্শিতার সহিত অন্ণীলিত 
হইয়াছে । ভূমিকায় বক্তার পরিচয় দিবার সময় আমি বলিঘা- 
ছিলাম যে তাহার কোনরূপ পরিচয় দেওয়া অনাবশ্তক। তিনি 
কলিকাতার জন সমাজে বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ এবং বহুদশী 
চিকিৎসক বলিয়! সবিশেষ পরিচিত । এইজন্য আমি প্রথমেই 
নিঃসন্দেহে আশ। করিয়াছিলাম যে অস্ত সন্ধায় এই সভায় ষাহার। 
উপস্থিত আছেন তাহাদের প্রত্যেকেই বিশেষ শিক্ষা! লাত 
করিবেন। 

বক্তৃতার মবুলমন্ত্র এই বে কি চেতন, কি আপাঠঃ প্রতীয়মান 
অচেতন, সর্বভ্রই প্রাণ বিস্তমান। যদি তাহাই হয়, তাহ! 

হইলে প্রাণের শ্বতঃসম্ভব সমন্তা তৎক্ষণাৎ মীমাংসিত হইয়া 
যাইতেছে । যেহেতু অপ্রাণজ ক্ষটিক হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত 
পদ্দার্থ মান পর্যন্ত কুত্রাপি প্রাণের বিচ্ছিশ্নতা নাই। 

আমি এই সনুপদেশপুর্ণ বক্ত,তার জন্য বক্তাকে অভিনন্দিত 
কারতেছি। তাহার বক্তবধোর আধ্যাত্মিক অংশ ব্যাখ্যাত 
হওয়ায় বাস্তবিক বক্ততাটি অমূল্য হইম্মাছে। ভাক্তার সরকার 



ঠা 

যেরূপ ব্যাথা করিয়াছেন অর্থাৎ বদি বিজ্ঞানের জড়মূলক অংশ 

আধ্যাত্মিক অংশের সহিত পাশাপাশি অবস্থান করে তাহা হইলে 
বাস্তবিকই আমর! প্রক্লীতি হইতে প্রকৃতির ৃষ্টিকর্ত। ভগবানের 
অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারি । 

রায় বাহাদুর ডাক্তার চুনীলাল বস্থঃ আই-এস-ও, এম-বিঃ 
এফ-সি-এস আমার সুহ্ধৎ ডাক্তাণ সরকার যে বক্ততা 
প্রদান করিয়াছেন তাহাতে আমার নিজের কিছু বলিবার 
আছে বলিয়া মনে হয় ন1। ধক্ত,তার্টি যে পরম চিত্তাকর্ষক 
এবং উপদেশপূর্ণ হইয়াছে, আমার বিশ্বাস এ বিষক়ে 

আপনার] সকলেই আমার সহিত একমত হইবেন। ইহা 
যে কেবল বৈজ্ঞানিক বক্তুতা তাহ! নহে, বং আমার মনে 
হয় ইহ] দারশশনিধা, কবিত্ব ও আধ্যাত্মিক ভাবে ঢুড়াস্তরূণে 
পরিপুর্ণণ এবং আমরা ইঠ] শ্রত্রণে বিশেষ লাভবান হইনাছি । 
যে সমস্ত পরীক্ষ। সম্প।দিত হইয়াছে এবং যে সমস্ত পরীক্ষার 
আলোকচিত্রের ছায়াগুলি , এদ্শিত হইয়াছে তৎ্সমুদায়ই 
অভীব মনোহর । প্রত্যেক পবীক্ষা বক্তব্য বিষয়ের প্রত্যেক 
প্রসঙ্গ সচারুরূপে ব্যাখাত করিয়াছে । কোনও দ্রাবণে 
কণাতিকণ পদার্থ কণিকা্ডালি পবিভ্রষণ কর্সিবার সময় 
যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করে এবং ক্ষটিক আকার 
ও ক্ষরটিকময় বুক্ষত্ধপ ধাু৭ কালে নিজদ্িগকে সুশৃঙ্খলিত 
করিবার সময় ঘষে আরও গঢতর বুদ্ধিবভ্তার পরিচয় প্রর্দান 
করে তাহা দেখিণে, কিছুতেই এরূপ না ভাবিয়া থাকা 
যায় না যে এই সমস্ত অতি ক্ষুদ্র পদার্থকণিকা সাধারণতঃ 
প্রাণহীন খলিয়া বর্ণিত হইলেও. ইহাদের প্রাণের অনরূপ 
অন্ত কেন কিছু |নশ্চম্সই আছে। আমাদের দেশবাপী বিখ্যাত 
ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বস্থ উাহার বিল্মস্াবহ পরীক্ষ। দ্বারা এবং 
ছাল দলিল ভাত স্ম্ য্ম সাতাযো প্রমাণ করিয়াছেন যে 
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সামান্ত এক ধাতুখণ্ডেও প্র।ণ আছে-_যেছেতু উদ্রিক্ত করিলে 

ইহ1ও উত্তেজিত হইয়া উঠে, প্রাণবিশিষ্ট পদার্থে বিষের 

ক্রিয়া যেরূপ হয় ইহাতেও তদ্রপ হইয়া থাকে এবং অন্ঠান্ঠ 

উত্ভতিদ এবং জন্কর শ্ঞায় ইহারও ক্লান্তি এবং বিশ্রামের সমস 

আছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে, ভারতের পুজাপাদ আর্ধা- 
খবিগণ এই মহাবিজ্খকর বাপাঁর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। 

প্রাণবিশিষ্ট ব তথাকথিত প্রাণহীন প্রত্যেক্ক পদাখেই তাহার! 
প্রাণ দেখিতে পাইতেন এবং ঠ্রাহার। প্রত্যক্ষ করিতেন যে 

এক অক্ষর প্রকাণ্ড প্রাণ মূল হইতে প্রাণ প্রবাহিত -হইতেছে। 

বর্তম'ন কালের ন্টার তাহাদের পরীক্ষা করবার কোনও উপানর 

ছিল ন| বটে কিন্তু তাহার ইহ1 দিবা চক্ষে দর্শন কাঁরতেন। 

ডাক্তার অনুতলাল সরকার প্রাণ কি তৎসম্বন্ধে কশুকট! 

আভতাষ [দয়াছেন, এবং বষয্ঠাট ব্যাথ্য। কাবার জন্যা তান 

যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহ। বাস্তবিক মনোহর ও 

আনন্দজনক । 

এল, ভিমিটি য়স ।-_ এই বিজ্ঞানালয়ের সম্ভবতঃ আমই 

সব্ব কনিষ্ঠ সদস্ত। অতএব ডাক্তার অমুতপাল সরকার মহাশয় 

থে জ্ঞানপূর্ণ মনোহর বক্ততা প্রদান করিয়াছেন তৎসমন্ধে 

ছই-একটি মাঝ কথা বলাও আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র । বস্ততঃ 

বন্ত। যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা, আমার প্রতিই সম্যক 

প্রযোজ্য,_-আমিই সেখানে “বেগে ধাবিত হইতে চেষ্ট। করিতেছি 

যেখানে দেবদূতগণ পদার্পণ করিতেও ভয় পার়।” 

তবে আমি বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ কবির আদ অনগসরণ 

করিবার অভিলাব হার। প্রণোন্দিত হইয়া দণ্ডাম্মমান হইয়াছি-- 

তিনি বলিয়াছিলেন যে যখন তিনি শিশু ছিলেন, তখন মহাজ্ঞানী, 

এবং লাধু সমাগমে সর্বদ]। আগ্রহের সহিত গমন করিতেন এবং 

তাহাদের নানাবিধ বিষয়ের তর্ক বিতর্ক শ্রবণ করিতেন। আমি 



হৃদয়ঙ্গরম করিতে পারিতেছি যে, অগ্ধ সন্ধ্যায় ডাক্তার সরকারের" 
বক্ত,ত৷ শ্রবণ করিয়া আমি একজন জ্ঞানী ও সাধুএ বাক্য শ্রবণ 
করিলাম,--ষেহেত এই অতি জটিল সমস্ত! «প্রাণ কি” তাহা, 
কি বৈজ্ঞানিক কি আধ্যাত্মিক উভয়বিধ ভাবেই পরিষ্কাররূপে 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । বক্ত.তার বিষয় সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ 
করিবার সাহস আমার নাই। কেবল এই মনোহর এবং 

উপদেশাত্মক ধক্ততার জন্যঞ্বক্তাকে আত্তারক ধন্ঠবাদ জ্ঞাপন 
করাহ আমার উদ্দেশ্য । ছাঝা-চিত্র, রাসায়নিক পরীক্ষা, অন্যান্ট 
প্রদর্শনী ও আদশ হইতে স্ম্পন্ট বোধগমা হইতেছে ষে ডাক্তার 
সরকার তাহার বক্ত.তাটটি রচন করিতে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন 
এবং বক্ত.তাটিও সফল হইয়াছে । 

সি, ভি, রামান, এম-এ, সার গুরুদাস বানা 

মহোদয়কে ধন্তবাদ প্রদ্ধান করিবার কালে বলিলেন মে সভাপতি- 
মহাশয় যখন বক্তূতা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য সকলকে 
আহ্বান করিয়াছিলেন, তখন তিনিও কেন সমালোচনার্থ দণ্ডার- 
মান হন নাই তজ্জন্ত কৈফিয়ৎ স্বরূপ তীহার ছুই একটি কথ! বলা 
উচিত । ডাক্তার সরকার তাহাকে নানাবিধ স্ববিধ। করিয়। দিলে 

তিনি যে দিন ভারত বিজ্ঞানসভায় গবেষণা করিবার জন্য প্রবেশ 
করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে আজ প্রার ৮ বৎসর ধরিয়া তিনি 
ডাক্তার সরকারের সহিত পরিচিত । অতএব এই সুন্দর বক্তৃতার 
তিনি যে গুণ গ্রহণ করিতে পারিস্কাছেন, তৎসম্বন্ধে তাহার 

ছুই-একটি কথা অবশ্ঠই বল! উচিত ছিল। তাহার বিশ্বাস 
কোন একটি বিশেষ বয়ে বিশেষজ্ঞের মন কতকট! সঙ্কীর্ণ পথে 
পরিচালিত হয্ম। তিনি স্বক্নং প্রকতি-বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় 
বিশেষজ্ঞ বলিম্স। তাহার সন্দেহ হইতেছিল ষে প্রার্কতিক ঘটনা- 
সমুহের সর্ধবাদকে সাবছিত দৃষ্টিপাত করিবার ক্ষমত। তাহার 
নাই। এইরূপ দৃষ্টিপাত করিবার ক্ষমতাবান লোকেই প্রাণের 
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'মতিধাক্তি সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে সনম অথবা অগ্ভ সন্ধ্যার 
বক্ত-তার তাগারই মন্তব্য প্রকাশ করা সম্ভব: [হলি জানেন 
'ষে ডাক্তার সরকারের প্রাকৃতিক ঘটনা সমুহের প্রতি এইপ্প 
স্মপ্রসারিত দৃ্টি রহিয়াছে, এই শক্তি ধলেই তিনি তাহ!র 
বক্তব্য বিষয়টিকে যথোচিতরূপে ব্াাখ্যাত করিতে পারিয়াছেন: 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের এমন কোন শাখ। নাই যাহাতে ডাক্তার 
সরকার লন্ব-প্রবিষ্ঠ হন নাই বাঞযাহার মশ্ম গ্রহণ কারতে 
পাবেন নাই। উদ্ধিদ্দ-বিজ্ঞান, প্রাণি-খজ্ঞ।ন। পদ বজ্ঞন, 

বসায়ন-বিজ্ঞান ইত্যাদিতে তাহার জ্ঞান আছেই,. তুছ্বাতীত 
জ্যোতিবিজ্ঞানেও তনি বিশেব পারদশী, এমন কি মানমন্দির 
নিশ্মাণ সম্বন্ধে কার্য তঃ আনুপৌন্বিক স্মন্ত বয় « অনগ 5 আছেন। 

এই বৈজ্ঞানিক প্রসারিত দৃষ্টি তাহার গুণাখলী2 মণ) বিশিষ্ট । 
এছ বিশিষ্ট গুণ তিনি বিজ্ঞান-সভাঁর সম্পাদকরূপে কাধ্যত্তঃ 
ব্যবহার কপ্রিতেছেন এবং ইহাই, অস্ত সন্ধ্যার বক্ত,ত) এদান 
বিনয়ে তীহাকে গুচুর সঙাযতা করিয়াছে। ভাক্তার সগকাণ 

বৈজ্ঞানিক, তছ্যতীত এাণতন্ব সম্বন্ধে, পধ্যবেক্ষণ করিতে হইপে 
আধ্যাত্মিক তত্বে ও নৈসর্গিক ঘটনার .যন্ধপ প্রসারিত দৃঙ্টি থাকা 
আবশ্খক তাহাও তাহার অভাব নাই । এহ গুণাবলীর জন্যই 

ডাক্তার সরকারের প্রাভি ঠাহার (মিঃ প্ামান) বিশেষ শ্রছা। 

ভক্তি রতিঝাছে। এই সমস্ত কারণে এবং পার গুরুদাস ব্যানাজ্জি? 
উপান্থিতিই তাহার মুলতঃ মৌনাধপান্বনের কারণ। তিনি 
এক্ষণে অন্য একটি কারণে দ'গ(রম।ন হহয়াছেন। এই সভ্য 

সভাপতি হইবার নন্ আনাস স্বাকার করিয়া আগমন করার, 
হার সভা ক্ষেত্রে উপস্থিতি, এবং বক্তত। সব্বন্ধে জ্নগর্ভ 
মন্তব্য প্রক।শ ছার। সকলের যে হিএসাধন কুবিসাছেন 

তজ্জন্ত প্াম।ন স্বকীয় পক্ষ হইতে এবং সধখেত শ্রোতমণ্ডণের 

পক্ষ হইতে শ্রাযুক্ত মার গুক্বান বান: 5 ধয়বাণ প্র 1, 
করিতছেন । 



এপ 

নির্ঘণ্ট 
অক্সিজেন (0%৮0৮7)---ইহ॥ একরূপ ভোতিক বাক্বীপ্ষ পদ্াাথ' 

পথিবাস্থ যাবতীয় ভৌতিক পদার্থের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা 
পরিমাণে অধিক * এবং প্রার যাব্তীত্ ভৌতিক পঞ্দার্থের 

সহিত মিলিত হইয়! যৌগিক পদার্ধ উৎপাদন করে । বায়- 
মগুলের বায়রাশির ওজনের শতকরা ২৩ ভাগ অব্সিজেন, 
জলের ৮৯ ভাগ, এবং পাহাড়, পর্বত, বালুকণার প্রায় ৫০ তাগ। 
অক্সিজেন বাতীত কোনও পদার্থ দগ্ধ হইতে পাবে ন।--দহনের 
অর্থ ই এই যে অন্ত পদাথ অক্সিজেনের সহিত মিলিত হহইস্ব। 
যৌগিক উৎপাদন করিতেছে । শ্বাস-গ্রহণ ব্যতীত কোন 
পদ্দার্থ ই জীবিত থাকিতে পারিভ ন1। শ্বাস-গ্রহণ অর্থে বায়ু- 
মণ্ডল হইতে অক্সিজেন গ্রহণ কর।। 

অঙ্গার (কারবন, 071১017)---ইহ। একটি অধাতব ভৌতিক পদ্দাথ। 
কারবন সংক্রান্ত ধাবতীয় বিষয় রসায়ন-বিজ্ঞনের অন্তর্থত। 
ইহা তিন বিভিন্ন অবস্থার পাওয়। যায়--হারক, গ্রাফাইট ব। 
প্রান্বেগো, সাধারণ কন্ল।। বায়মগুলে অক্সিজেনের সহিত 
যৌগিক হইয়া বাক্বীয় আকারে কারবন [ছি-অক্সিব প।ওয়। 
বায়। কারবন ধাতব পদার্থের পহিত, প্রবানতঃ এ্যাল- 
সিরামের সহিত যৌগিক হইয়! প্রস্তর উৎপাদন করে । ষাবতীক় 
প্রাণবিশিষ্ট পদার্থ--উত্তিদ এবং জন্তর শরীর কারবন দ্বার। 
গ্রঠিত এই জন্যই অঙ্গার রসায়ন বা অর্থানিক কেিস্রী সসাসন 
বিজ্ঞানের পৃথক [বিভাগ এবং পগ্িভগণ পুর্ধে ইহাকে টব 

বসান বলিতেন । এক্ষণে নানাবিধ কারণ খশতঃ অঙ্গার 
রসায়ন বলিণে প্রাণ ঘটিত পদার্থের [খজ্ঞান পঝায় নাঃ কেবণ 
অঙ্গার সংক্ষানস্ত রসাম্ন-বিজ্ঞান বুঝ । 



1/9 

অশু ()১014700৮--একটি কা৮খগু টন কদিততে করিতে এমন 

»বস্থায় উপনীত ১ওয়া যায যে তাহা খঙ্গ হাও। আও 
সুগ্মতর হয় না। কিন্তু সেই সুঙ্মুতম চূর্ণও নিশ্চয়ই (বিভাঙ্খয । 
প্িতগণ নানাবিধ পরীক্ষ। দ্বারা স্তির করিয়াছেন যে, পদ্দার্থকে 

ক্রমশঃ বিভাগ করিতে কগিন্যে এমন এক অবস্থায় উপনীত 
তওয1 যায় ষে আর অশাঁভাকে বিভাগ কর] যায় না । সেই 
স্ক্।তিস্ক্মভম বিভাগের নাম পরমাণু (৮৮০১): কিন্ত পরমাণু 
এক একটি প্রথক পৃথক ভাবে থাকিতে পারে না। ভুই বা 
ততোধিক পক্মাথ মিনি হইয়া একটি অণু গঠন পূর্বক 
অবস্থান করে। মহাঁমটি কেলতিনল অনুমান কগরিরাছেন বে 
এক মটর পরিমিত কাচ-খগুকে যাক পৃথিবীর আয়তনের 
অন্তব্দপ বদ্ধিত করা যায় ভা হইলে সেই বাঁ, বিল্ধুর পরমাণু 
গঠন ছটন্রা 'অগেক্। বুভভ্বর কিন্তু কৃঝকেট বন অপেক্ষা হঙগতন 
ঠইবে। 

'অনলা তিক বা অপ্রাণদ পদার্থ (111520)10 ৯0000) ত)শশ্যে সমস্ত 

পদ্ার্থ-মৌলিক অশবা। যৌগিক--্ৎপাদনে প্রাণ শক্তির 
আঁবশ্কক ভথ ন1, ভাভারা অনঙ্গারিক, যেমন অক্সিজেন, 
হাইড্রোজেন, সালফ13, লৌহ, স্বর্ণ, শবণ, ত'তয়া, জল ইত্যাদি । 
কিন্তু ধর্তমান কালে পষাণিত হ্ইক্জাছে যে গাণজ পদার্থ 
প্রাণবিশিষ্ট পদাথেপ ক্রিখ। ব্যতীত মানব উত্পাদন করিতে 
পারে । ১৮২৮ খই অন্দে উপার (0106 আমোনিয়াম 

সায়ানেট (01১07008011770) 662721৮) নামক এক পকার অপ্রাণজ 

পদ্দাথথ হইতে ইউরিয়া নাম্ক প্রাণজ পদার্স উৎপাদন করেন। 
নির্দোষ গুম্রাবের সহিত স্ষটিকাকাহ এক প্রকার পদার্থ নিঃস্কত 
হয়, তাঁভাহ ইউনিরা। পরে অন্যান রাসায়নিকগণ, অগ্রাণজ 
ও ধাঁঙব পদার্থ হে অনেক প্রাণজ পদার্থ উত্পাদন ঝরিয়- 

ছেন। কাজেই এখন পাণদ পদার্থ ও অগ্রাণজ পদাখ বঝলিয় 
দ্ুঈটি বিশি্ পদার্থ নাউ। হবে যে সমঞ্জ পদার্থে অঙ্গাবের 



সম্প+ এহিয়াছে তাহাকে অঙ্গারিক এবং অঙ্গার রহিত পদার্থকে 
অনঙ্গারিক বল। হস্ মাত্র । 

আইওভিন (101০)-_ইহা একরূপ কঠিন, অধতব ভৌতিক 
পদার্থ, বণ ধূপরাভ গাঁ কমও | সনুদ্রেএ আগাছাতে, সুদের জলে 
এবং শঙ্ শব্দুকাদিতে যৌগিকন্ধপে অবস্থান করে। বাষায়শিক 
প্রক্রিয়ার সাহাষো ইহাকে প্রথক কলা হয়। আঁইওভিন অতীব 
বিস্বাস্ত । 

আডাম (.১০.))-_বাইখেল ওই তেক্টাবেত দ্ধ আছে থে, 
ভগবান ৫দ্দিণ খালেক, জীব-জন্ধ ও লুক্ষ-শতা সথষ্ট কতা 
৬ঠ দিনে পার্থ পদাথ দহন] প্তাঙাত অতিষুন্তির অন্তরূপ মানব 
চষ্টি করিলেন। তাহার নাম অ।ডাম। শুগবান আডামকে 
স্বগ প্রতিষ্ঠিত কমিলজেদ । এহ স্বপে নাশীবধ জীব জন্ত বৃক্ষ 
শশার মধা জান রুক্ষ নামে এক বুগ্ধ ছিল! এই রুক্ষজাত 
ফল ৬ক্ষণ কারিচহ ভগবান আডামকে 'নধের কারলন। 

অতঃপর একদিন আভডাষকে ঘা নিআ্াহিড 5 কিনা তীগার 

পঞ্থবে" এনখ্ানি আছি ইয়া তাহার পী ইন্তকে 05০) 
হি ক ংলন! একাদন। সযতানের আ্রলোভনে মুগ্ধ হই 
চপ্বলচিভ1 এম্ণী হত জান বক্র তন ক্ষণ কখশলেন। 
আভডাম ও হতের অন্ভনয়ে এঁজ্ঞান বক্ষে কণ ভোঙন করিপেন। 
এইাপে ভগবানের আদেশের [বিক্ুদ্ধাস্ণ কন্যা ভাখারা 
45 হইতে বিভাড়ত হলেন এবং পুথখীতে আগমন 
করির! সন্তান উৎপাদন পুর্ব পাখী লোক পুশ কারও 
লাগিলেন। ঈশ্বণের আদেশ ণজ্ঘনে পাপ উদ্ভুত হইণ এবং 
পাপের ফণ শুত্যু ৷ 

আন্টিমান (-১)117001১১)--এক প্রকার ধাতব ভৌতিক পদার্থ । 
ছহার বণ নীলাত খেত বা দুজত শুন্ব। ইহাপ গঠন অনেকটা 
শকবৎ। [মশ্রত ধাত় (11)) প্রস্থত খরিবার দন্ত ইভা প্রচুর 

এ/বহুত হইস্সা থাকে । 
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আয়ন (1।)--ধে সমস্ত যৌগিক ৩খএল পদাথ ৩ড়িৎ-প্রবাহ- 
শত্তিভে বিশ্লিষ্ট হইয়া তৌতিক পদার্থ-সমুহে পরিণত হয়-_ 
ইংরাজিতে যাহাদ্িগকে ইলেক্টেলাইট (1:161৮156) বলে, 
'তাহার। বিশ্লিষ্ট হইবার সময় পরমাণু অপেক্ষাও স্ম্মাতিস্ক্মতরু 
অংশে [বভক্ত হয়। এই অংশগুলি ৩ওড়িৎ শক্তি মণ্ডিত। 
যে সমস্ত অংশে যোগ-ভড়িৎ থাকে তাহাদিগকে র্যান।য়ন 
(39000) এবং যে সমস্ত অংশে বিয়োগ-তডিৎ থাকে তাহাদিগকে 

ক্যাটায়ন 111১) বলে এবং স্্যানায়ন ও ক্যাটায়ন উভরে 
আয়ন নামে পরিচিভ । 

ওয়াডস্ওয়ার্থ--(১৭+৭*-৯৮৫০) ভংকপ্তের প্রসিদ্ধ কবি । -১৮৪৩ খৃঃ 
অন্বে তিনি ইংলগ্ডের বাজকবি পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাহার 
কবিত৷ প্রকৃতির শক্তির সহিত ওত-প্রোত ভাবে বিজড়িত ' 
তিনি প্রকাতিকে জীধপ্ত অন্রভব করিতেন । তাহার কবিতা স্বভাব- 
সরণ। কোন স্থানে জটিলত। নই ; প্রক্কৃতি যেখানে বে রূপে 
আছে, সে পপই তিনি চিত করিয়াছেন তিনি স্মভাবকে 
ভাঙ্গিয়া ধা তাহার উপর বং ফলাইয়। কঞ্দিমত। আনিতে 
জানিতেন ন।। ভাবায় ও শব্দষসরিবেশে তাহার অসাধারণ পটত। 
ছিল। কাজেই তাহার কাতার মাধুধ্য পন উপভোগ্য, _ 
যেন শব্দের সহিত আমরা; প্রকৃতিকে নয়ন সমক্ষে জীবিত 
উপস্থিত দেখিতে পাই। ইংগাজ জাতির বে সমস্ত শ্রেষ্ট কবি 
ব্রহিশ্াছেন তাহাদের মধ্যে ইনি অন্য তম । 

কারবন-ছি অব্সিদ (087৭1)-00১106)- কারব্ন অর্থাৎ অঙ্গারের 

সহিত অক্সিজ্ছেন গ্যাস মিলি হইয়া! ষে যৌগিক উৎপাদন করে 
ত।হাই কারবধন ছি-আকসদ ' প্রাণ-বিশিষ্ট পদার্থ অর্থাৎ ভাবজ ব। 
উদ্ভিজ্ঞ পদার্থ দ্ করিলে এই যৌগিক গ্যাস উৎপাদিত হর। 
আমাদের থান্ত জীবজ ব। উদ্ভিজ্জ পদার্থ । এই পদ্দার্থ হইতেই 
শোশিত উৎপাদিত হয়, এই শোণিতকে শোধন কত্রিবার জন্ 
দিলেন আব্বার: ছব।ম। খ(ল দ্ব(ন। 'ন্সিজেন দ্হণ করি। 
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এই অক্সিজেন শোণিতকে অর্থাৎ অক্কা(পক পদ্ধার্থকে শোধিত 

করিয়া কারবন ছি-আক্নদ্বরূপে বাহির হইঃ। শগাইসে। জীবের 
পক্ষে এই গ্যাস অত্যন্ত অপকারী। কিন্তু উত্তিদ নিজদেহ গঠন 
জন্গ এই গ্যাস গ্রহণ করে এবং নানাবিধ জটিল উপায়ে অক্ষি 
জেনকে বিশ্লিষ্ট করিস্স। বাহির করিয়। দেয় এবং কারবন অর্থাৎ 
অঙ্গার নিজদেহ পোনণের জন্ত বাবহার করে। এইরূপে জীব 
হইতে জাত কাঁরবন ছি-অক্সিদ ক্রমাগত বিপ্লিষ্ট হইয়া! অব্সিজেনে 

পরিণত হইতেছে! 
কিং লিষার (05108 1441)--মহাকবি সেকপীয়্এ রচিত একখানি 

বিয়োগাস্ত নাটক । 
কোষ, আণুবীক্ষণিক (6:1)--প্রাণবি শট পধ(থ-দেভের মৌলিক 

উপাদান। জীব বা উদ্ভিদ উভয়বিধ প্রাণবিশিষ্ট পদার্থের দেহ 
বা দেহ1ংশ মধুচক্রের কোধের গায় কোব সমছি ছারা গঠিত । 
এই কোষ অথধীক্ষণ বাতীভ্ু নয়নগোচ" হয় না উদ্ভিদ 
কোবের চতদ্দিকে গেতসার জানায় পদাগের অতি ক্র প্রাচাত 

আছে। গ্লাধ কোবের সাধারণতঃ এপ প্রাচীর নাই। 
ব/াকৃটিরিয়। আদ উদ্ভিদ. 'প্রেটেজোগ। আদি জীবদেহ খল 
মাঞ একটি কোষ বিশিষ্ট । সাধারণ৩ঃ উচ্চশ্রেণীণ জন্ত ব! 
উত্ভিদ্ব দেহ বহু কোষ সম্খায়ে গঠিত হইলেও শাহাদের 
মৌলিক ভৎপন্তি একটি কোব। | 

ক্রম-বিকাশবাদ (বিবপ্তনবাদ 1.১,]1)171)1))- জাম্তব ন। উদ্ভিজ্ঞ 

পদার্থ ক্রমশঃ অতি নিকট যৌলিক অবন্থ। হইতে উন্নত হই- 
তেছে--এতৎসংক্রান্ত উপপত্তিই ক্রম-বি$াশবাদ নামে খ্যাত, 
হারবাট সম্পেন্সার ইহার এইরূপ সংজ্ঞা নিঙ্ছেশ করিয়াছেন-__ 
*£ 12501110161) 14 01 111(001507918 01107816017 28100 001). 

(:011)11271)6 015811)585191) 00100060690 7 পাতাতে 17161) 076 

29607 1988985101২) 201) 11006111)1695 11091676256 10700- 

2515616% 60 এ ৫5111)116010691751518006051046815165) 50 
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110)1111ত 10101710001 101501006100610191)101111গোর260৮ 2) 

1)0711]6] 074021৯(010712110)01, (0171 1 11]]0ন, 21701 

0:0/71,, ১৮)---ভুলতঃ স্পেনসাবের মতে আটিপতাই ক্রম- 
বিকাশবাদের অভিব্)ক্তিন্বকপ ।! এঠ আশভমত অন্রনারে এঝিতে 
পার! যায় বর্তমান কাণে পাঁখবীতে যে সমস্ত 'পাণ বিশিষ্ট 

পদার্থ নয়নগোচর হইতেছে তাহাদের সকলেই আঁত মৌণিক 
সরল অবস্ঠ] তইতে ক্রমশঃ অন্রতি লাভ করিনা বর্তমান জটিল 
আকার ধাঃণ কদিরাছে' 

ক্লোন (0011910100--এক রাকাত অধাওণ বারখীর ভৌতিক 

পদার্থ। শবণে, সমুদ জলে, জার জস্তর মল মুখে, নানাখিধ 
একরে যৌগিক্কণে ক্লোরিন প্রচুর বস্কমান । ইঠা দেখিতে 
পীতাভ হরিৎ, নাসারন্থে, প্রবেশ করিণে দম বন্ধ হইয়। খা, 
অভিশয় বিষাক্ত, পায় অপেক্ষা ভাঁগা এবং জলে দ্রবণীয়। 
পঞ্থারি শুদু করিতে অর্থাৎ টিদ্ভিজ্ঞ। লহ রর করিতে ক্লোরন 
অতি ন্পযোগী বাঁশ খাবলানে ইউ পচ এরিমাণে ব্যস্ত 
হম । [পটগলাজাণ ধা শক 25 শিনাতন শুঙ্গ শোর ক্স 

দ্রবীত৩ গল দ্বার] 0 1গবাস বিনা বত1৭ ও হব দোত 

কর] হহগ1 খাকে। 

গর্ভাশয়ভ ভিম্ব (.১৬১)।)--যৌবধনাগত স্ত্রা-জন্তর গর্ভাশসে আণু- 

বাক্ষণিক ভিথ্ব এৎপার্িত গয়। মানবীর রজ্জঃকালে এই ডিস্ব 
শোণিত সহ নিঃক্ত হয়। | 

গেটে (0৭07৫) ১৭৪৯-১৮৩২-_জাম্মানি দেখার শ্ুপ্রাসদ্ধ কবি, 
নাটককার, বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক: গেটেই জাম্মানিকে 

জগতের জাতির মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত কারিয়াছেন। বালা- 
কালে গেটে জননীকেই ক্রীড়া-সঙ্গিনী, নেহময়ী শিক্ষযিএী এবং 
উপাখ্যান ও প্রসঙ্গ কথ! বচনার গুরুত্বগ্গপ। পাহমাছিলেন। 
ফষ্ট লিখিমাই তিনি জগতে শুপ্রপিদ্ধ হইয়াছেন । গেটে 
বাবা সমুহে মনের স্বাভাবিক শ্র্তি, খিকাশ এবং হ্ব।ধীনত। 
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ক্রমশঃ স্মভিবাক্ত হইয়া 'সন্শেষে দগনের সর্বোচ্চ শক্ি 
লাভ করিষাছে। 

গেগনার (00870)--ছহার সম্পূর্ণ নাম--জোহান মাঁধিবাঁস 

গেসনার (১৬৯১--১৭৬১ )। হইনি জামান দেশের বিখ্যাত 
প্ডিত ছিলেন। প্রালীন ভাষা ও পুধিতেই তিনি সমধিক 
প্রাসদ্ধ। তিনি বছবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহার 
র্ষিকাংশ গ্রন্থই ইউরোপের প্রধান প্রধান ভাবাধ অন্তরি 5 
ভইয়াছে। 

চন্দ্রমা- পুথি বীর '্টপগ্রহ এবং পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিতে ইহার 
২৭ দিন ৭ ঘণ্ট। ৪৩ মিনিট ১১॥* সেকেও লাগে। কিন্তু 
সকল সময়ে ঠিক একই সময় ন! লাগান তবজ্ঞানিকমণ গড়গড়ত। 
হিসা করিয়াছেন তাহার পরিমাণ ২৯৫৩ দি ইহাই 
গাজশ!স। চন্দ্রের নিশে? আলোক নাই । আমে যে আলোক 

দেখি.5 পাই তাহ] ইহার পৃষ্ঠ হইতে শর্্য-বশ্মিল প্রতিফলন 
খাও । পৃথিবীর অভিমখে একই পঠদেশ রাখিয়। চন্দ্র পরিলমণ 
করে কাজেই সকল সময়েই আমরা চন্দ্রের একদিক দেখিতে 
পাই । বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাগ কিয়াছেন যে পৃথিবীর এট! অংশ 
শিক্ষি€্চ হইয়া চন্দ্র উৎপন্ন হইরাছে! আমরা চন্ত্রের গাঝে যে 
শ]ল দাগ দেখিতে পাই ভাহ। চন্দ্রের পর্বাত ও আগ্নের গিরি 
সমুহের ছানা! হহাতে প্রায় ২০০.০০* আগ্নের গিরি গহবর 
হয়ছে, অবশ্থ এ+্ণগুণিই শির্বা।ণ৩। সব্বোচ্চ পরত শিখ- 
রের উচ্চ হ] ৪১,৯০৯ [ফট । আমেরিকায় লিক মানমন্দিরে যে 
দরবীক্ষণ রহিয়াছে তাহা ছারা দশন কপিণে চক্র ও চল্ষুর মধো 
মাত্র ১০০ মাইল বাবধান থাকে। 

টিগেল (জন ১৮২,-৯৩ )-_-একক্রন প্রসিদ্ধ ইংলাঁজ পদাথ বিগ্কাবিৎ 
পণ্ডিত। 

ডানটন, থিয়োডোর ওয়াস (১৮৩২ খুঃ--)--ইংরাঞ্জ কবি ও 
সমালোচক । 
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ডাঁয়াটম (1)191।7)--এক জাতীয় উদ্ভিদ. টৈবাশ এই উদ্ভিদ 
পর্যযায়তূত্ত । টরজ্ঞানকগণ ইহাকে গ্যাল্জি (159৭) 
খলে। এই অত্যভূত উদ্ভিদ অণুবীক্ষণ ব্যতীত নয়ন গোচর 
হয় না। 

ডারউইন, চালস রবার্ট ( ১৮০৯-৯২)--ইংরাজ দাশনিক। 
প্রাকৃতিক আদশ সংগ্রহে ও রসায়ন বিজ্ঞানে তাহ।র খাল্যকাল 
হইতেই আগ্রহ ছিল । 01577) ০১1 ১1১৪15 এবং 1)008001)1 

01 11:7)। গন্ধ ভীাহাকে অমর করিয়াছে । এই ছুই গ্রন্ 
হইতেই ডারটইনিজম্ মতবাদেন্র টগ্তব হইয়াছে । তিনি বছ 
বৈজ্ঞ/নিক গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন । 

নাইটে জেন (ি1179৩)--একরূপ মৌলিক বায়বীয় পদাথ। 
বায়ুমগুলে অক্সিজেনের সহিত অবৌগিক হুইর। অর্থাৎ কেবল- 
মাত্র মিশ্রিত হইয়। বর্তমান রহিয়াছে । বাযুমগুলের নাইটে।- 
জেনের পরিমাণ (5০171) শতকর। ৭৯ ভাগ । নাইটেজেনে 
জীবিত পদার্থ জীবিত থাকিতে পাতে না। বটে, (কিন্ত নাইটে, 
জেন ঘ্টিভ খাস্ধ ব্যতীতও মানব জাবিত থাকে না বুক্ষা 
জন্ নাইটে ]ঞ্জেন ঘটিত সার এবং মানবাদির জন্য নাইট্বজেন 
ঘটিত খাগ্ত অগ্যাবশ্ট ক। 

নীহারিক] (01717)--চক্ষুতে দৃষ্টি গোচর হর না এরূপ বছ নঙ্গঞ্র 
দুরবীক্ষণে প্রত্যক্ষ হয়। এগ্প বহু নক্ষত্রপুঞ্জ দেখিতে পাওয়া 
যা তাহার) যেন মেঘের আকার ধারণ করিয়। রহিয়াছে । 
জেট]াতর্বদ পগিতগণ প্রমা(ণত করিতে চেষ্টা করেন ষে এই 
স্মস্ত নীহারিকা হইতে কুর্য্য এবং ক্ষধ্য হইতে সৌর জগৎ 
বক্ষিপ্ধ হইয়াছে । এবং তয়5 'প্রাতিনিষতই এইবপে নব নব 
(সার জগৎ সৃষ্ট হইতেছে । 

পত্র-হরিৎ (01710/01))১0)--পভ যে বণের জন্য হরি ধেখার 

তাহার নাম পঞ্জ-হরিৎ। এই পভও-হরিৎ কিক] গঠিত। 
পত্রস্থ পত্র-হবিৎ গলদ আলোক সাহায্যে বিশেষ উপাে 
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কারবন ।হ-অবিিদকে বিল্লিষ্ট কারিয়া অঙ্গার শোষণ করে এবং 
আকাজেন বায়মগলে পরিত্যাগ করে । 

পাস্তর, লুই ( ১৮২২-৯৫ )--জনৈক ফরাসি বৈজ্ঞানিক | ঠিনি 
প্রথমে গণিতের শিক্ষক ছিলেন --অবশেবে রসান্ধন বজ্ঞানের 
গ্রবেষণা্ধ মনোনিবেশ করেন। তান বহুবিধ রোগের 
বাঙাণু আবিষ্কার করেন। জলাতঞ্ক রোগের বীঙ্জাণু তিনি 
আবিষ্কার করতে পারেন নাই বটে কিন্তু এই রোগের ব্যাপ্তি 
স্থান শরীরের কোন অংশে তাহা স্থির করেন এবং রোগা ক্রাপ্ত 
কুকুরের মেরুদণ্ড হইত বাঁজ গ্রহণ করিয়। আক্রাপ্ত ব্যক্তিকে 
তদ্দার। টাক! দিয়া আরোগ্য করিতে লাগিলেন। টীক। দেওয়ার 
কার্ধ্যকারিত। তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচন করেন। 

পাথবী--হর্যের চতুর্দিকে তৃতীন্র গ্রহরূপে বুভাতাগ পথে পরিভ্রমণ 
করিতেছে--প্রথম গ্রহ বুধ ও দ্বিতীয় শুক্র । হুর্ষ্যর স্যাক 
ইহার নিজ কোন আলোক নাহ । কিন্ত অন্য গ্রহ হইতে 

পৃথিবীকে তার বলি বোধ হন্ববে কেননা! সধ্যের আলোক 
ইহ) হইতে প্রতিফলিত হর়। নুধ্য হইতে পৃথিবী দুরত্ব 
৯৩১০০০৬৬৩৬৬ মাইল । ,ইহার আকার প্রা গোল, এব: 

উত্তর দক্ষিণ প্রান্তের নাম মেরু প্রমেশ। এই ছুই মেক 
ব্যবধান প্রায় ৭৮৯৯ মাইল । পর্িতগণ বলেন পুথিবীর গুরু 
৬,৩০০৩)৬০৩৬১৬৩০১০০০১৪৩৫১৩১৪৩১৩৪৩৩ টন (৯ টন_২৭ মণ)। 

হহার উৎপাত সম্বন্ধে নানা পঞঙ্ডিতের নানা মত আছে। 

পদ্ার্থ বিজ্ঞ/নবিৎ পৃঙ্ডিশগণ অন্মান করেন পৃথিবীর বক্স 
৪০০০১৬৬৩১৬৩ বৎসর এবং ভুতত্ববিৎগণ বলেন যে, ১১, 
৬১৬৬৩ বৎসর অপেক্ষা কিছুতেই অল হইতেপারে ন। 

পোরটাসয়াম--একরূপ ভৌতিক ধাতব পদার্থ। উদ্ভিদার্দির থাজ্সে 
প্রচুর পরিমাণে পোটাসিয়াম থাকে! সেইজন্য অনেক উত্তিদ 
দ্ধ করিলে ভল্ম ক্ষাওরূপে পোটাসিয়ামের যৌগিক পাও 
যায়। 
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তেখটাকোকাশ- এককপ এক কোষ বিশিষ্ট নন্রশ্রেণীর উদ্ভিদ: 
চৌবাচ্চার গাত্রে কিন্বা অগতীর জলাশয়ের তটে ও তলে যে 
হরিত্বর্ণ পদ্দার্থ ( শেওলা) পাওষা! যার ভাহ! অসংখ্য প্রোটো- 
কোকাশ দ্বার গঠিত । 

কসফরাপ--এককপ অধাতব ভৌতিক পদার্থ । ইহ! ছুই অবশ্তায় 
পাওয়া যার । লোহিত চূর্ণ ফসফরাস এবং শ্বেতাত পীত 

বর্তিকাবৎ ফসফরাস ! শেষোক্ত কলফরাস অতীব বিষাক্ত ৷ 
জীব এবং ট্ভ্িদএবীরের ইহা একাট প্রধান উপাদান । 
অস্থি হইতে কসকলাস নিষ্কাশি হ করা! হয় । ইহা দ'পশল!কার 
প্রধান উপাদান । ৃ 

'এনতক্ম প্লোবেটর-ইতাও একবপ নিহক্শ্রণীর উদিদ অণুবীক্ষণ 
সাহাযো দশনার, 

"তাঁতিক পদ্দার্থ- ক্গতে পদার্থ দ্বিবিধভাখে পাওয়? যান ' ভৌতিক 
ও যৌগিক । ভৌতিক অর্থাৎ মুল পদার্থ এই পদাথ আন 
কোন পদার্থের সহিঠ মিলিত না হইপা বর্তমান থকে ; বৌগিক 
অথাৎ ছুই ধ' ততোধিক ভৌতিক পদদাথ সমাজে গঠি ত। 

টটিকর--এককপ নিল শ্রেণাভুন্ উদিদ। হহ! গলিত স্াদিজ্ 
বা জন্থ? খংস্ গ্রহণ কির পুষ্ট হয় । রুটি, ফল, চামড়া, কাপড় 
ইত্যাদি পচিলে যে শ্বেতাভ “ছ্যাতা পড়ে, তাহার মধ্যে মিউক 
থাকিতে পাছে! 

মযাগলেসিম়াম--একরূপ ভৌতিক ধাতি বিশেব । খনিজ ম্যাগ- 
নেরসয়াম কোলাহড নামক পদার্থ ইহাতে ইঠ'কে পৃথক করা 
গল। পুজাধি উৎস উপহ্গক্ষে যেতার দগ্ধ কিতা উজ্জল 
আশ ৯হদিত হয় তাহ ম্যাগানেসিয়াস ধাতৃর পাতণ! 
পাত। 

ধভদি--প্যালে্টাইনেল আদিম আঁধবাসা। হুহার এক সময়ে 
ভপুডান নদীর পশ্চিম তীর ভাগ স্মস্ত অধিকার করিয়া বসতি 
নত । এক্ষণে পৃ্িবীর সর্ধঞ্জে ছড়াইসা পড়িয়্াছে। হি 
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ইহাদের ভাষ।। জানে, মালে, জয়া, ধর্খে এক সময়ে ইহার 
এপিয়াটিক জাতির মধো অন্ততম ছিলেন । 

র্যামিবা--একরূপ এক কোব বিশিষ্ট জন্ত বিশেষ। ইহার হক 
পদাদির কোনও পার্থকা নাই। 

বুয়াল সোসাইটি--জগদ্ধিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞান সভ1। পৃথিবার 
যঝো ইহাই প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠ । ইহা ১৬৪৫ খৃঃ অন্দে 
প্রথম প্রতিষ্িত হয় । মৌলিক আবিষ্কারে খাতাপক্ন হইলে 
তবে এই সভার সদস্য হওয়। সম্ভব । ইহার সদন্তগণ এক-আবু- 

এস প্দবীতে ভূষিত হন্। বৈজ্ঞনিকগণের নিকট ইহা সর্ক- 
শ্রে পদবী! 

বংসাঁয়নিক আকর্ষণ রাসানিক পণ্িচগণ বলিক্ক। থাকেন হে 
কোন কোন ভৌতিক পদ্দাথের পরমাণুর অন্ত কোন বিশিঃ 
ভৌতিক পদার্থের পরমাণ্র প্রতি স্বাভাবিক ভীর আকর্ষণ থাকে. 
তাভা? প'ম্পহ একত্রিত হইব মাশ্র তীবঠেঞঙ্জে মিলিত হয় 
এমন কি এত ভৌতিক পদাথের পরমাণু অন্য পরমাণুর সহিত 
মিলিত হইয়। যৌগিক হইয়া থাকিলেও এই স্বাভাবিক মিলনের 
বেগ হাস পার না। ফস্ফরাঁস ও আইওডিনের পরস্পরের 
এএপ তীর আকর্ষণ রহিয়াছে । শাহাপ1 পরম্পরের সহিত 
পৃ হইব মাত্র মিলিত হয় 

রেডিক়াম-_নবাখিক্ষত একনপ ধাতব তোঁতিক পদ্দাথ । ইহা 
তাপ মাঝ সাধারণ তাপ মাত্র! অপেক্ষ। সব্বদাই স্বতাব৩ঃ 

উচ্চতর ইহা হইতে ষে আলোবচ্ছট। বিনির্গত হয় তাহ! বহু 
অশ্যচ্ছ পদার্থ তেদ করিতে পারে । ইহার আবিষ্কারের পু 
জগতে রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানে ঘুগান্তর উপাস্থৃত হইন্বাছে। 

লোন্ষের--দনাষ ধন্ট জনৈক প্রাণ বিজ্ঞান(বৎ। 
শ্যাক--স্থনাম ধন্ত জনৈক প্রাণ-বিজ্ঞানবিৎ। 
হাইফ্রোজেন--একরূপ মৌলিক বান্বীর পদ্দার্থ। জনে প্রধান 

উপাদ[ন । স্বাভাবিঞ্ অবস্থার হাইড্রোজেন স্ুছলত । 
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হাকৃনাল--ইংরাজ দাশনিক ও বৈজ্ঞানিক পঞিত । 
হেকেল- জাশ্নান দাশনিক ও প্রাণ-বিজানবিৎ পণ্ডিত। 
হেটারোমাইটা-একরপ উাস্তদ। 
হামলেট--সেক্গাঁয়ার বিরাচত স্ুুপ্রপিদ্ধ বিোগাত্ত নাটক 
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হাকৃসাল--ইংরাজ দাশনিক ও বৈজ্ঞানিক প্ডিত। 
হেকেল--জাম্মান দাশনিক ও প্রাণ-বিজানবিৎ পাঙত | 
ছেটারোমাইটা--একরূপ উান্তদ। 
কামূলেট--সেকাপীক্সার বিরচিত স্ুপ্রসিগ্ধ বিফোগান্ত নাটক 




